बी. पी. कोइराला मेमो रयल या सर अ पताल
भरतपुर, िचतवन ।
मौजुदा सूचीमा दता हने स ब धी सूचना
( कािशत िमित: २०७९/०४/०१)

आिथक वष २०७९/०८० का लािग यस अ पताललाइ तपिशलमा उि लिखत मालसामानह अपिु त गन, िनमाण काय गन,
परामश सेवा सेवा दान गन सावजिनक ख रद एन, २०६३ को दफा ६ (क) बमोिजम मौजदु ा सचू ी (Standing List) मा दता
हन चाहने कालोसचु ीमा नपरे का य , फम, क पिनले, अपिू तकता, िनमाण यवसायी, परामशदता वा सेवा दायकह ले
देहायका कागजातको ितिलपी र सावजिनक ख रद एन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (२) बमोिजमको यो यताको
कागजातह समेत सल
ु ाइ यस कायालयमा सावजिनक ख रद िनयमावली,
ं न गरी आफूले गन कामको िववरण छु ा-छु ै खल
२०६४ को िनयम १८ को उपिनयम (१) संग स बि धत अनुसचू ी २क. बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनु हन जानकारी गराइ छ ।
क. सं था वा फम दताको माणप ,
ख. थायी लेखा न बर वा मू य अिभवृि कर दताको माणप
ग. आिथक बष २०७७/०७८ स मको कर चु ा माणप
घ. आव यक अनसु ारको यवसाियक इजाजतप ।
मालसामान आपूितः
िनमाण कायः
१. मेिडकल स धी मेिशन तथा औजार उपकरण
१. भवन िनमाण
२. सिजलक तथा अ य सामाि ह
२. ममत संभार तथा ढल िनकास स धी काय
परामश सेवाः
३. टेशनरी तथा फुटकर सामान
४. िवधतु ीय साम ी
१. सचू ना िविध स ब धी सेवा तथा परामश
५. सवारी साधनको पाटपजु ा तथा लिु के टस
२. स फट्वे
६. फिनचर तथा फिनिसङ्ग सामान
३. यर, वेभसाइट िनमाण तथा िवकास
७. छपाइ स ब धी साम ी
४. आ त रक लेखापरी ण,
८. कोिभड रोकथाम िनय ण स ब धी मालसामानह
५. ईि जिनय रङ्ग स ब धी क स टे सी सेवा
९. ले स, यानर तथा नेम लेट सामा ी
६. टेिलमेिडिसन सेवा
१०. क पयु टर, यापटप र सो स बि ध सामाि
७. ख रद स धी परामश सेवा
अ य सेवाः
११. प पि का तथा पु तकह
१२. िनमाण साम ी तथा रङ्ग रोगन
१. कायालय सरु ा तथा सरसफाइ स ब धी सेवा
१३. रयजे ट, िकट तथा के िमक स
२. िब ापन तथा सचु ना काशन सेवा
१४. िविवध अ य आव यक मालसामान
३. वागवानी बगैचा यव थापन तथा सभं ार सेवा
अ पताल फामिसको लािग मालसामानः
४. इ टरनेट सेवा
१. Anticancer Related Drug
५. सवारी साधन ममत सेवा
२. General and Emergency Medicine
६. वािषक पमा ममत संभार करार सेवा (CMC/AMC)
३. Surgical Related Goods
७. सवारी साधनको िवमा स ब धी सेवा
कायकारी िनदशक

