अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार,

काठभाण्डौ

सूची दताा गने सम्फन्धी सूचना
(सू चना प्रकाख्तत िभित 00 ४/०३/२८)

मस आमोगभा आ.व. 00 ४/0 ५ को रािग सावाजिनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६क फभोख्जभ भौजुदा सूची अध्माविधक गनुऩ
ा ने
बएकोरे इच्छु क आऩूिताकताा पभा/कम्ऩनी/सॉस्थारे सावाजिनक खरयद िनमभावरी, २०६४ को िनमभ १८(१) फभोख्जभ तोककएको

ढाॉचाभा मस आमोगको साभान्म प्रतासन ताखाभा आवश्मक कागजात सकित आपूरे उऩरब्ध गयाउने साभान/सेवाको कववयण सभेत
खोरी छु ट्टा-छु ट्टै िनवेदन दताा गयाउनु िुन मो सूचना प्रकाख्तत गरयएको छ ।
क) साभान आऩूिता तपा

ख) सेवा आऩूिता तपा

1=

भसरन्द य कामाारम साभानिरु

१.

इन्टयनेट सेवा

2=

छऩाइ सम्फन्धी कामा

२.

पोटोककऩ, कप्रन्टय, कम््मुटय, फ्माक्स भेिसन तथा

3=

पिनाचय, कपक्सचसा तथा पिनािसङ्ग

4=

कवद्युतीम साभग्रीिरु

5=

िभनयर वाटय (तुद्ध कऩउने ऩानी जाय य फोतरभा)

6=

कविबन्न ब्राण्डका िरुवा तथा बायी सवायी

मु.कऩ.एस. जस्ता भेख्तनयी भभात सेवा
३.

ये किजेयेटय, ऩङ्खा, कुरय, टे िरपोन तथा िस.िस.कट.बी.
क्माभेया भभात सेवा

४.

साधनिरुको स्ऩेमय ऩाटास ्

स्मािनटयी तथा ्रख्म्वङ्ग सेवािरु

५.

िरफ्ट भभात सेवा

पोटोककऩ, कप्रन्टय, कम््मुटय, फ्माक्स तथा अन्म

६.

इरेक्रोिनक भेख्तन तथा ऩाटाऩूजाािरु

कविबन्न सवायी साधनिरु भभात सेवा

७.

8=

स्मािनटयी तथा ्रख्म्वङ्ग साभानिरु

जेनेयेटय भभात सेवा

८.

सयसपाई सेवा

9=

सयसपाई सम्फन्धी साभानिरु

९.

पिनाचयिरु भभात सेवा

7=

१०. कवज्ञाऩन/सूचना प्रकातन सम्फन्धी

११. िफिबन्न ककिसभका डकुभेन्री िनभााण
१२. सानाितना िनभााण, यॊ गयोगन तथा भभात सम्बाय सेवा
१३. वेबसाइट तथा सफ्टवेमय िडजाइन, िनभााण य भभात सेवा
१४. श्रव्मदृष्म साभग्री िनभााण

१५. िफिबन्न प्रकृितका अध्ममन सम्फन्धी ऩयाभता सेवा

सावाजिनक खरयद िनमभावरी, २०६४ को िनमभ १८(१) फभोख्जभ अनुसूची–२क भा तोककएको ढाॉचाको िनवेदन साथ ऩेत गनुऩ
ा ने
कागजातिरु्
1. पभा दताा/व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्रको प्रभाख्णत प्रितिरकऩ ।

2. भू.अ.कय य ्मान दताा प्रभाणऩत्रको प्रभाख्णत प्रितिरकऩ । भू.अ.कयभा दताा िुन ु नऩने को िकभा सो सम्फन्धी आिधकारयक

प्रभाणको प्रितिरकऩ।

3. आ.व. 0७२/० ३ सम्भको कय च ुक्ता प्रभाणऩत्र वा कय कववयण ऩेत गये को प्रभाणको प्रभाख्णत प्रितिरकऩ।

4. कुनै साभान आऩूिता वा सेवा ददने कामाको रािग व्मावसाकमक इजाजत ऩत्र आवश्मक बएभा सो को प्रितिरकऩ ।

सतािरु
क) आफ्नो पभारे जुन कामा गना वा साभान आऩूिता वा सेवा ददने इजाजत प्राप्त गये को िो सोिी कामाको रािग भात्र सूची दताा

गयाउन सककनेछ ।

ख) आवश्मक कागजात सरग्न नबएका िनवेदन उऩय कुनै कायफािी िुने छै न ।

+

ग) प्राप्त िनवेदनराई भौजुदा सूचीभा सभावेत गने वा नगने सम्ऩूण ा अिधकाय आमोगभा िनकित यिनेछ ।

