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दरभाउ पत्र पेश गने कम्पनी/फमतको वानषिक कारोवार कम्तिमा रू. १५ लाख हुनुपनेछ।

छनौट भएको कम्पनन/फमत आफैले सामग्री ढुवानी गनुतपनेछ।

दरभाउ पत्र साथ सांलग् न गनुतपने 
कागिार्हरू

कम्प्पु्यटर, कम्प्पु्यटर उपकरणहरू लगायर् से्टशनरी सामान ढुवानीदरभाउ पत्र
 उद्दशे्य

दरभाउ पत्र खुल्ने ददन

दरभाउ पत्र दर्ात गने ठेगाना५
https://www.olenepal.org/contact/

च

र्ोककएको समयमा दरभाउ पत्र पेश गने कम्पनन/फमत मधे्य मूल्ाांकन गरेर उपयुक्त कम्पनी/फमतलाई अम्तिम दर्ात ममनर्को ७ ददन मभत्र छनौट 
भएको िानकारी ददइनेछ।

एउटा कम्पनी/फमतले एउटा मात्र दरभाउ पत्र पेश गनत पाउनेछ। एकै व्यनक्त प्रोमोटर रहेको अको कम्पनन/फमतले पनन दरभाउ पत्र पेश गनत 
पाइनेछैन।

दरभाउ पत्र छनौटको समु्पणत अमधकार साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपालमा रहने र कुनै कारण निनाई दरभाउ पत्र आह्वान आांशसक वा पुणत रूपले 
स्विकार गरे्, अस्विकार गने र रद्द गने अमधकार राख् नेछ।

कम्पनन/फमतको प्रोफाइल (गर् ३ बषतमा दगुतम स्थानमा सामान ढुवानी गरेको अनुभवको कागिार् पेश गनुतपनेछ।)
Non conflict of interest (COI) पत्र आमधकाररक व्यनक्तबाट हस्ताक्षर गरर कम्पनन/फमतको छाप लगाईएको हुनुपनेछ।
*पेश गररएका समु्पणत पत्र र्था कागिार्हरूमा कम्पनी/फमतको आमधकारीक व्यनक्तले सदह गरेर छाप लगाएको हुनु पनेछ।

१५० ओटा कम्प्पु्यटर, १५ ओटा पोटेवल CPU, १२० ओटा पावर स्ट्रिप्स, १५ ओटा राउटर, हेडफोन र्था से्टशनरी समेर् कररब ६७० ककलो सामग्री 
साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपालको कायातलय लशलर्पुर २ सानेपाबाट कत्रभुवन अिरातमिय नवमानस्थल हुुँदै हवाई मागतबाट डोल्पा जिल्लाको 
िुफाल एयरपोटत र त्यहाुँबाट सडक मागत हुुँदै सदरमुकाम दनैु स्थस्थर् समाि िागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल म्तस्टम अहेड प्रोिेक्ट अनफस, मेलशसरा, 
दनैु सम्म पुर्याउनु पनेछ।
कम्प्पु्यटर लगायर्का सामग्रीहरू दईुपशक्षय समझदारी भएको १० ददन मभत्र सुरशक्षर् साथ र्ोककएको स्थानमा पुर्याउनु पनेछ।

दरभाउ पत्रका लानग कम्पनन/फमतको लेटर प्याडमा ननवेदन
दरभाउ फारम
ननवकरण गरेको कम्पनन/फमत दर्ातको प्रमाण पत्रहरू 
ननवकरण गरेको कर चुक्ताको प्रमाण पत्र

२०७९ चैत्र ७ गरे्, मांगलवार दरभाउ पत्र साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपालको कायातलय सानेपा लशलर्पुरमा खोशलनेछ। दरभाउ पत्र खोल्नको लानग 
नु्यनर्म ३ ओटा शसलबन्दि दरभाउ पत्र प्राप्त हुनुपनेछ।

छनौट भएको कम्पनी/फमतले सामग्रीहरू ढुवानी गनुत पदहले सामग्रीको सांख्या र अवस्था यककन गरेर मात्र जिम्मा शलनु पनेछ। उक्त सबै 
सामग्रीहरू जिम्मा शलएकै अवस्थामा सुरशक्षर् साथ र्ोककएको समय र स्थानमा पुर्याउनु पनेछ। सामग्रीको असुरशक्षर् ढुवानी वा नबमा कायम 
हुने अवमधमा सामग्री नपुर्याएको कारण कुनै सामग्री अपुग भएमा वा टुटफुट भएमा त्यसको पुनर्ि  ढुवानीकर्ातले गनुतपनेछ।
पेश गररने दरभाउ पत्रको समयावमध ३ मदहनाको हुनुपनेछ।
दोहोरो लेखखएको, केरमेट गररएको, रटपेक्स लगाइएको रअष्पष्ट दरभाउ पत्र िर्िः अस्विकृर् हुनेछ।
परफरमेन्स बोण्ड बापर् दरभाउ पत्रमा उले्लखखर् रकमको ५% रकम कायत सम्प्झौर्ाको समयमा उपलव्ध गराउनु पनेछ।

र्ोककएको स्थानमा सामग्री पुर्याएर समझदारी अनुसार बुझाएको कागिार् र्था सबै सामग्री सुरशक्षर् साथ पुर्याएको म्तस्टम अहेड प्रोिेक्टका 
प्रनर्ननधीबाट प्रनर्वेदन प्राप्त भएको सार् ददन मभत्र सम्प्झौर्ा अनुसारको रकम भूक्तानी हुनेछ। ढुवानी रकम पेश्कि उपलव्ध गराइने छैन।
बालबाशलकालाई सामग्री ढुवानी र्था यससुँग सम्बश्किर् कुनैपनन कायतमा सांलग् न गराउन पाइनेछैन।
सामग्री ढुवानीको क्रममा कसैलाई पनन ननिःशुल्क काममा लगाउन पाइनेछैन।
कम्प्पु्यटर लगायर्का समु्पणत सामग्रीहरूलाई पानी र अन्य क्षनर्बाट िोगाउन सुरशक्षर् साथ प्लामष्टक सदहर्को प्याकेजिङ गररएको हुनुपनेछ।

साझा शशक्षा ई- पाटी, नेपाल  लशलर्पुर २ सानेपा

दरभाउ पत्र पेश गने र्ररका ईचु्छक कम्पनन/फमतले र्ोककएको समय मभत्र शसलबन्दि खामको बादहर परि साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपाल लशलर्पुर २ सानेपाको खररद 
सममर्ीलाई सम्बोधन गरेर सामग्री ढुवानी डोल्पा लेखेर र्ोककएको समय मभत्र कुररयर माफत र् वा आफै आएर दर्ात गनुतपनेछ। 

साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपालको कायातलय लशलर्पुर २ सानेपा देखख कत्रभूवन अिरातमिय नवमानस्थलबाट हवाई मागत हुुँदै डोल्पा जिल्लाको 
िूफाल सम्म र त्यहाुँबाट सदरमुकाम दनैुमा रहेको  समाि िागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल म्तस्टम अहेड प्रोिेक्ट अनफस, मेलशसरा, दनैुसम्म सडक 
मागतबाट मामथ उल्लल्लखखर् सामग्रीहरू ढुवानी गनत

दरभाउ पत्र दर्ात गनुत पने ममनर् २०७९ चैत्र ६ गरे्, सोमवार, साुँझ ५ बिे सम्ममा ईचु्छक कम्पनन/फमतहरूले दरभाउ पत्र दर्ात गनत सूचना प्रकाशसर् गररएकोछ। उक्त ममनर् र समय 
पश्चार् प्राप्त दरभाउपत्रलाई छनौट प्रकक्रयामा समावेश गररनेछैन।

साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपाल (OLE Nepal) युरोनपयन युननयनको आमथि क सहयोग र प्लान ईन्टरनेसनल नेपालसुँगको सहकायतमा डोल्पा जिल्लामा सञ्चालन हुन गइरहेको म्तस्टम अहेड 
(STEAM Ahead) पररयोिनाका लानग साझा शशक्षा ई-पाटी, नेपालको कायातलय लशलर्पुर २ सानेपा देखख कत्रभूवन अिरातमिय नवमानस्थलबाट हवाई मागत हुुँदै डोल्पा जिल्लाको िूफाल 
सम्म र त्यहाुँबाट सदरमुकाम दनैुमा रहेको समाि िागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल म्तस्टम अहेड प्रोिेक्ट अनफस, मेलशसरा, दनैुसम्म सडक मागतबाट कम्प्पु्यटर, कम्प्पु्यटर उपकरणहरू लगायर् से्टशनरी 
सामान ढुवानी गनतका लानग शसलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान गदतछ। 

डोल्पाको सदरमुकाम दनैुसम्म कम्प्पु्यटर , कम्प्पु्यटरका उपकरण लगायर् से्टशनरी सामग्रीहरू ढुवानी गनतका लानग शसलबन्दि दरभाउपत्रका सर्तहरू (ToR)

https://www.olenepal.org/contact/

