नेपाल खानेपानी सं स्थानको GI Pipe खरिद सम्बन्धी छानविन प्रतििेदन
१. उजुिीको सं क्षिप्त व्यहोिा
नेपाल खानेपानी सं स्थान केन्रीय कायाालय तिपुिेश्विले तिति 076/2/6 िा क्षज.आई.पाइप
खरिद सम्बक्षन्ध बोल पि आहिान गिे को, उक्त बोलपि रु 38425416.09 (भ्याट सवहि)
िा कबुल गरिएकोिा सो भन्दा बढी िकि कबुल गने अको कम्पन्नीको नाििा तिति
2076/4/10 िा गोिखापििा बोलपि स्िकृतिको आसय पि प्रकाक्षिि गिे को हुुँदा, उक्त
बोलपिको काि काििाही उपि छानविन गिी पाुँउ भन्ने व्यहोिाको भगििी स्टील इण्िविज
प्रा.तल को तिति 2076/4/14 को उजुिी यस केन्रिा प्राप्त भएको ।

२. छानविनिा पाइएको िथ्यगि व्यहोिा
२.1 नेपाल खानेपानी सं स्थान केन्रीय कायाालय तिपुिेश्विले क्षज.आई.पाइप ि सकेट खरिदका लातग
तिति2076/2/6 िा गोिखापििा विद्युतिय बोलपि आहिानको सूचना प्रकाक्षिि गरिएको ।
२.2 उक्त बोलपिको सूचना बिोक्षजि जगदम्बा इन्टिप्राइजेज प्रा.तल, भगििी स्टील इन्डसस्िीज
प्रा.तल, िैनाििी स्टील इन्डसस्िीज प्रा.तल ि तडस.तडस इन्टिप्राइजेज सिेि चाि िटा कम्पनीहरुले
बोलपि खरिद गिे को दे क्षखन्छ ।सो अनुसाि िैनाििी स्टील इन्डसस्िीज प्रा.तल कबुल िकि
रु39104623.98 , भगििी स्टील इन्डसस्िीज प्रा.तल कबुल िकि रु 38425416.09 ि
जगदम्बा इन्टिप्राइजेज प्रा.तल कबुल िकि रु 39234771.81 सिेि तिन िटा बोलपि
दाक्षखला भएको पाइयो ।
२.3 दिाा भएका बोलपिहरु िध्ये सबै भन्दा न्यू न िूल्य रु 38425416.09 कबुल गने
भगििी स्टील इन्डसस्िीज प्रा.तलले प्रकाक्षिि सूचना अनुसाि हालसालको (विगि) 3 िर्ाको पाइप
िथा सकेट सप्लाइ गिे को कागजाि पेि नगिे को साथै सकेट उत्पादक कम्पनीको आतधकािी पि
ु रुपिा प्रभािग्राही नभएको कािणबाट
सिेि पेि नगिे को हुुँदा उक्त प्रा.ली को बोलपि सािभि
आतथाक

िूल्याकंनिा

सिािेि

नगिे को

जानकािी

कायाालयले

प्रा.तललाई

च.नं.27

तिति

2076/4/21 को पिबाट गिाएको दे क्षखन्छ ।
२.4 िूल्याकंन सतितिको तिति 2076/3/16 को तसफारिस बिोक्षजि दोस्रो न्यू निि िूल्य रु
ु रुपिा
39104623.98 कबुल गने िैनाििी स्टील इन्डसस्िीज प्रा.तल को बोलपि सािभि

प्रभािग्राही दे क्षखएकोले तिति 2076/4/10 गिे बोलपि स्िीकृि गने आियको सूचना प्रकाक्षिि
गिी च.नं 42 तिति 2076/5/5 को पिबाट िैनाििी स्टील इन्डसस्िीज प्रा.तललाई 15 ददन
तभि सम्भौिा गना आउने बािे को विर्यिा पिाचाि गिे को दे क्षखन्छ ।

३. तनष्कर्ा िथा िाय
नेपाल

खानेपानी सं स्थानको क्षज.आइ.पाइप

ि

सकेट खरिद सम्बन्धिा

पिे को

अतनयतिििाको सम्बन्धिा केन्रबाट स्थलगि तनरििण हुुँदा सािाजतनक खरिद एन िथा
तनयिािलीको प्रकृया पुर्याइ खरिद गिे को दे क्षखन्छ ।

४. िाविय सिकािा केन्रको तिति २०७६।९।२० को तनणायः
नेपाल खानेपानी सं स्थान तलतिटे डस तिपुिेश्विबाट GI Pipe खरिद गदाा खरिद ऐन तनयि
विपिीि गिे को भन्ने उजुिीका सम्बन्धिा छानविन गिी प्रतििेदन पेि गना गदिि छानविन टोलीबाट
पेि भएको छानविन प्रतििेदनका सम्बन्धिा छलफल गदाा उजुिीिा सत्यिा नदे क्षखएकोले उजुिी
िािेलीिा िाख्ने तनणाय गरियो ।

