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स्कुटय खरयद सम्फशन्ध बसरफन्दी दयबाउऩर आव्हान 

दयबाउऩर सचुना नं.:AITC/2077/78#2 

सूचना प्रकासन बएको बभबत: @)&*÷)७÷११ 
 

1. मस केन्रको राबग आ.फ.  २०७८ /७९ भा आवश्मक ऩने ३ (तीन) थान स्कुटय  खरयद सम्फन्धी कामय बसरफन्दी 
दयबाउऩर भाध्मभफाट खरयद गनुयऩने बएकोरे इजाजत प्राप्त इच्छुक पभय वा कम्ऩनीहरुराई मो सूचना जायी गरयएको छ  । 

इच्छुक पभय वा कम्ऩनीहरुरे मस केन्रभा सम्ऩकय  गयी वा भाथी उल्रेशखत पोन वा ईभेर भापय त दयबाउऩर सम्वशन्ध 
आवश्मक जानकायी बरन सषकनेछ। 

2. इच्छुक पभय वा कम्ऩनीहरुरे मस केन्रको याजस्व खाताभा (खाता नं .: 00101000000001001001 नेऩार फैंक 
बरबभटेड, गाफहार, रबरतऩयु, कामायरमको नाभ- कृषष सूचना तथा प्रशशऺण केन्र , याजस्व शीषयक: १४२२९ , कामायरम कोड: 

३१२००३४०२) रु .१००० दस्तयु जम्भा गयी उ क्त बौचय मस केन्रभा ऩेश गयी बसरफन्दी दयबाउऩर पायाभ सचुना 
प्रकाशन बएको बभबतरे १५ ददन बबर (२०७८।०७।२५) बबर खरयद गनय सषकने छ। साथै दयबाउऩर पायाभ खरयदको 
राबग बनमभानसुायको नबफकयण सषहतको पभय दताय प्रभाणऩर,  भूल्म अबबवषृि कय दताय प्रभाणऩर , कय चकु्ता प्रभाणऩर  वा 
म्माद थऩ बएको खण्डभा सोको नोटयी ऩशलरकफाट प्रभाशणत गयाई प्रबतबरषऩ सभेत मस केन्रभा ऩेश गनुय ऩनेछ। 

3. सूचना प्रकाशशत बएको बभबतरे सोह्रौ ददन (२०७८।०७।२६) भध्मान्ह १२.00 फजे बबर मस केन्रको प्रशासन शाखाभा 
अबनवामय दताय गयाइसक्न ुऩनेछ। सोषह ददन ददनको १.०० फजे दयबाउऩरदाता वा बनजको  प्रबतबनबधको  योहवयभा  खोबरने 
छ। दयबाउऩरदाता वा बनजको प्रबतबनबध नबएभा ऩबन दयबाउऩर खोल्न वाधा ऩने छैन। रयत नऩगेुको य म्माद नाघी प्राप्त 
बएको दयबाउऩर उऩय कुनै कायवाही गरयने छैन।   

4. दयबाउऩरको म्माद दयबाउऩर खोरेको बभबतरे ३५ ददनको हनेुछ। 

5. दयबाउऩर पायाभ खरयद गने अशन्तभ ददन  दयबाउऩर दताय गयाउने ददन तथा दयबाउऩर खोल्ने ददन सावयजबनक षवदा ऩयेभा 
त्मस ऩबछको कामायरम खलु्ने ददनराई अशन्तभ ददन भाबननेछ ।   

6. दयबाउऩर स्वीकृत गने वा नगने सम्ऩूणय अबधकाय मस केन्रभा बनषहत यहनेछ।  

7. केन्रको शस्वकृत कामयक्रभ अनसुाय दयबाउ ऩर आह्वान गरयएको छ। सोही अनसुाय दयबाउऩरदाताहरुरे बाग बरन सषकनेछ 
य दयबाउऩरहरुको भलु्माङ्कन गरयने छ। 

8. दयबाउऩरका साथ भान्मता प्राप्त वाशणज्म फैंकफाट मस केन्रको नाभभा जायी गरयएको दयबाउऩर दाशखरा गने अशन्तभ बभबत 
देशख गणना हनेु गयी कशम्तभा ७५ ददनम्माद बएको  रू. 22500।- फैंक ग्मायेण्टी (फोरऩर जभानत) सक्करै प्रबत  संरग्न 
गयी ऩेश गनुयऩनेछ। 

9.  दयबाउऩर सम्फन्धी अन्म कुयाहरु सावयजबनक खरयद ऐन, २०६३, सावयजबनक खरयद बनमभावरी, २०६४ तथा अन्म 
प्रचबरत कानून वभोशजभ हनेुछ । 

 


