
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

नेपाल सरकार 
ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 

र्लस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्र 

 

पसु्तकालयमा रहेका पसु्तक/ररपोर्ा र अन्त्य महत्िपूर्ा कागर्ातहरु सिजर्र्ाईरे्सन गने कायाको ससलबन्त्दी प्रस्ताि 
आव्हान  

सूचना निं. : WRRDC/LIB/01/2078/79 

प्रथमपर्क प्रकाजित समसतM २०७८ कासताक १6 गते 

 

१.  र्लस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्रको पसु्तकालयमा रहेका पसु्तक/ररपोर्ा र अन्त्य महत्िपूर्ा कागर्ातहरु 
सिजर्र्ाईरे्सन गने कायाको लासग योग्य तथा इच्छुक फमा, सिंस्था िा कम्पनीहरुबार् रीतपूिाकको ससलिन्त्दी 
प्रस्ताि आव्हान गररएकोछ। 

२. प्रस्ताि फारम तथा यस सम्बन्त्धी थप र्ानकारीको लासग यसकेन्त्रको प्रलेख तथा सूचना िाखा, पलु्चोक (फोन 
निं :  ०१–५५३५४०७) मा सम्पका  गनासवकनेछ।  

३. प्रस्तािदाताले फमा िा कम्पनी िा सिंस्थाको दतााको प्रमार्पर,  आ.ि. ०७७।७८ को  करचकु्ता प्रमार्पर िा आय 
वििरर् पेि गरेको प्रमाजर्त कागर्ात िा आय वििरर् पेि गना म्याद थप भएको सनस्सा िा प्रमार्, 

म.ुअ.कर/स्थायी लेखानम्बर दताा प्रमार्परको प्रमाजर्त प्रसतसलपी  र रू.१०००।–(एक हर्ार मार) दस्तरु नगद 
सवहत सनिेदन पेिगरी प्रस्ताि खररद गना सवकनेछ। प्रस्ताि सम्बजन्त्ध फारम समसत २०७८/०8/01 गते 
कायाालय समयसम्म यस केन्त्रको जर्न्त्सी फााँर्बार् उपलब्ध हनुेछ | 

४. इच्छुक प्रस्तािदाताले समसत २०७८/०8/02 गतेको ददउाँसो १२:०० बरे्सभर र्लस्रोत अनसुन्त्धान तथा 
विकास केन्त्र, पलु्चोक मा प्रस्ताि पेिगना सवकनेछ।उक्त समयभन्त्दा पसछ पेिभएको प्रस्तािलाई मान्त्यता ददइन े
छैन| 

५. प्रस्तािको मान्त्यहनुे अिसध प्रस्ताि खोलेको समसतदेजख ४५ ददनको हनुेछ।प्रस्तािदाताले प्रस्तािको साथ प्रस्ताि 
र्मानत रकम रु.२५,०००/-नेपाल बैंक सलसमरे्ि, गा: बहाल िाखा जस्थत कोष तथा लेखा सनयन्त्रक कायाालय, 
लसलतपरुको धरौर्ी खाता निं ०१८010000०२००३००००0१ मा र्म्मा गरेको सक्कलै बैँक भौचर िा सो 
बराबरको रकम प्रस्ताि बझुाउने अजन्त्तम समसतबार् कजम्तमा ७५ ददन मान्त्य हनुे अिसध भएको नेपालको कुनै 
बाजर्ज्य बैंकबार् यसकायाालयको पक्षमा र्ारीभएको सक्कलै र्मानत (बैंकग्यारेण्र्ी) पेि गनुापनेछ। 

६. दताा िा पेिभएका प्रस्तािहरू समसत २०७८/०8/02 गते ददनको १३:०० िरे् र्लस्रोत अनसुन्त्धान तथा 
विकास केन्त्र, पलु्चोकमा प्रस्तािदाता िा सनर्को अजततयारप्राप्त प्रसतसनसधको रोहिरमा खोसलनेछ।प्रस्तािदाता िा 
सनर्को प्रसतसनसध अनपुजस्थत भएमा प्रस्ताि खोल्न ेकायामा िाधा पनेछैन। 

७. प्रस्ताि खररद गने, दाजखला गने एििं खोल्ने अजन्त्तमददन सािार्सनक सबदा परेमा उक्तकायाहरू सबदाको लगतै्त पसछ 
कायाालय खलेुको ददन सोही समयमा हनुेछ। 

८. प्रस्ताि पूर्ा िा आिंजिक रुपमा स्िीकृतगने िा नगने साथै प्रस्ताि रद्दगने सम्पूर्ा असधकार यसकेन्त्रमा सरुजक्षत 
रहनेछ। 



९.  एकफमाको नाममा खररदगररएको ससलबन्त्दी प्रस्ताि फाराम अको व्यजक्त िा फमाको नामबार् दाजखला गना पाइने 
छैन। 

१०.  यस सूचनामा नपरेका अन्त्य कुराहरु सािार्सनक खररद ऐन, २०६३ र सािार्सनक खररद सनयमािली२०६४ 
बमोजर्म हनुेछ। 

सस.निं. सूचनानिं ++ कामको वििरर् 
सम्बजन्त्धत 
कायाालय 

लागत अनमुान 
रु.(मू.अ.क.बाहेक) 

र्मानत रू. 

१ WRRDC/LIB/01/2078/79 

र्लस्रोत अनसुन्त्धान 
तथा विकास केन्त्रको 
पसु्तकालयमा रहेका 
पसु्तक/ररपोर्ा र अन्त्य 
महत्िपूर्ा कागर्ातहरु 
सिजर्र्ाईरे्सन गने 
काया 

र्लस्रोत 
अनसुन्त्धान तथा 
विकास केन्त्र, 

पलु्चोक, 

लसलतपरु 

८,47,5००/०० २५,०००/- 

 

  

  


