
 

शिऺा तथा भानव स्रोत ववकास केन्द्र 
सानोठिमी, भक्तपुरको 

आ.व. २०७७/०७८ का रागि आवश्मक सयुऺा व्मवस्था (package I) य सयसपाइ (package II) सम्फन्द्धी 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको िचूना 
( प्रथभऩटक प्रकागसत गभगत २०७७/०३/....) 

मस केन्द्रभा चारू आ.व. २०७७/०७८ को रागि आवश्मक ऩने तऩगसरभा उशलरशित कामयहरू गसरफन्द्दी दयबाउऩत्रको 
भाध्मभफाट िरयद िनुय ऩने बएकारे स्थामी रेिा नम्फय य भूलम अगबववृि कयभा दताय बएका इच्छुक ईजाजत प्राप्त उशलरशित 
काभसॉि सम्फशन्द्धत सॊघ/सॊस्था एवभ ्पभयहरूफाट देहामका ितयको अधीनभा यही गसरफन्द्दी दयबाउऩत्र ऩेि िनुयहनु सम्फशन्द्धत 
सफैको जानकायीका रागि मो सूचना प्रकाशित िरयएको छ । 

ितयहरू् 
१. दयबाउऩत्र मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको गभगतरे १५ (ऩन्द्र) ददन रु 1000/–  (एक हजाय रुऩैमाॉ ) प्रत्मेक 

प्मकेजका रागि छुट्टाछुटै्ट वपताय नहनेु ियी गतयी केन्द्रको बण्डाय िािाफाट प्राप्त िनय सवकने छ । 

२. दयबाउऩत्र िरयद िने य फझुाउने अशन्द्तभ ददन सावयजगनक ववदा ऩयेभा सो ववदाऩगछ कामायरम िरेुको ददन सोही 
सभमगबत्र िरयद िनय य फझुाउन सवकने छ ।  

३. गसरफन्द्दी दयबाउऩत्रसाथ दयबाउऩत्रदातारे जभानत यकभ तोवकए अनसुाय नेऩार फैंक गरगभटेड, बक्तऩयुभा यहेको को. 
रे. गन. का. बक्तऩयुको धयौटी िाता नॊ. ि-3/01902000000003-000027(धयौटी) भा मस केन्द्रको 
कामायरम कोड 350-01-33-1 (शिऺा तथा भानव स्रोत ववकास केन्द्र)को नाभभा जम्भा ियी सो को सक्कर बौचय 
(कामायरमभा ऩेि िने प्रगत) वा 75 ददन म्माद बएको फैङ्क ग्मायेन्द्टी तथा पभय दताय नवीकयण, भूलम अगबववृि कयदतायको 
प्रभाण ऩत्र य आ.व. २०७५/०७६ को कय चकु्ताको प्रभाणऩत्रको प्रगतगरवऩ सॊरग्न यािी ऩेि िनुयऩनेछ । 

४. प्रत्मेक प्माकेजको िनुयऩने काभको ववस्ततृ वववयण शिरवन्द्दी दयबाउऩत्र पायाभभा उलरेि िरयएको छ । 

५. प्रत्मेक प्माकेजको वावषयक कफोर अङ्क स्ऩष्टसॉि अङ्क य अऺयभा उलरेि िनुयऩनेछ । अङ्क य अऺयभा पयक ऩयेभा 
अऺयभा रेशिएको दयराई भान्द्मता ददइनेछ ।   

६. गसरफन्द्दी दयबाउऩत्र पायभ मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको गभगतरे १६ औॊ ददन ददनको १२:०० फजेसम्भ मस 
केन्द्रभा ऩेि िनुय ऩनेछ । सोही ददनको १:०० फजे package I य ददनको २:०० फजे package II दयबाउऩत्रवारा 
वा गनजको अगधकाय प्राप्त प्रगतगनगधको योहवयभा िोगरने छ । तय गनजहरूको अनऩुशस्थगतभा ऩगन दयबाउऩत्र िोलन कुनै 
फाधा ऩने छैन ।  

७. कुनै सयकायी कामायरम वा कुटनैगतक गनमोि वा सावयजगनक सॊस्थानभा सन्द्तोषजनक रुऩभा कम्तीभा 3 (तीन) वषय 
सम्फशन्द्धत काभ ियेको अनबुवको प्रभाशणत ऩत्र ऩेि िनुयऩनेछ ।  

८. सयुऺा सेवाको हकभा सम्फशन्द्धत ऺेत्रीम प्रिासन कामायरमफाट सयुऺा सेवा उऩरब्ध ियाउन प्राप्त सहभगतऩत्रको सक्करै 
प्रगत ऩेि िनुयऩनेछ । 

९. सावयजगनक िरयद ऐन २०६३ य सावयजगनक िरयद गनमभावरी २०६४ वभोशजभ यीत नऩिेुको दयबाउऩत्र उऩय कुनै 
कायवाही िरयने छैन । 

१०.दयबाउऩत्र स्वीकृत िने, निने सम्ऩूणय अगधकाय मस ववबािभा सयुशऺत यहने छ ।  

११.मस सम्वन्द्धभा अन्द्म कुया फझु्न ुऩयेभा ववबािको बण्डाय िािा (01-६६३८७०६) भा सम्ऩकय  यािी जानकायी गरन 
सवकने छ । 

क्र. स. वववयण िीरवन्द्दी 
दयबाउऩत्र नॊ. 

जभानत यकभ कैवपमत 

१ सयुऺा व्मावस्था  

(Package I) 

1 30,500.00 

(तीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमा) 

 

2 सयसपाई 

(Package II) 

2 49,500.00 

(उन्नऩचास हजाय ऩाॉच सम) 

 

नोट् प्रत्मेक प्माकेजको रागि छुट्टाछुटै्ट दयबाउऩत्र ऩेि िनुय ऩनेछ । 

 

 

 


