आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ का लार्ि सूची दर्ाि िराउने सम्बन्धी सुचना ।
(प्रथम पटकप्रकाशिर् र्मर्र् २०७८।०४।०३)

जिदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनी र्लर्मटे डका लार्ि आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ मा आवश्यक पने दे हाय बमोशजमका सामाग्री,

आपूर्ी, र्नमािण कायि र्था परामिि सेवाहरु उपलब्ध िराउने प्रयोजनाथि साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६(क) र्था
जिदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनी र्लर्मटे डको खररद ववर्नयमावर्ल, २०७७ को ववर्नयम २५ बमोशजम मौजुदा सूशच अध्याबर्धक
िनुप
ि ने भएकाले

ईच्छु क ईजाजर् प्राप्त फमि, र्नमािण व्यवसायी, आपूर्र्ि कर्ाि, परामििदार्ा कम्पनी एवम् सं स्थाहरु र दर्ािवाला

ईच्छु क व्यशिहरुबाट फमिदर्ाि र नववकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, मु.अ. कर दर्ाि प्रमाणपत्र, करच ुिा प्रमाणपत्रको
छायांप्रर्र् र व्यशिको हकमा र्बस्र्ृर् वायोडाटा सवहर् यस कम्पनीको प्रिासन िाखामा रु. १० को वटकट टााँसी प्रत्येक
समूहको लार्ि छु ट्टा छु ट्टै मौजुदा सूशचमा दर्ािका लार्ि यो सूचना जारी िररएको छ। ररर् नपुिी आएका र्नवेदनलाई मान्यर्ा
् प्राप्त दरखास्र्हरु सूशचकृर् िने वा निने अर्धकार यस कायािलयमा सुरशिर् रहने छ ।
ददईने छै न।
क) खररद र्था आपूर्र्ि र्फि

१ मसलन्द र्था कायािलयका सामान
२ मेशिनरी उपकरण

३ ईले क्ट्रोर्नक्ट्स उपकरण ममिर्
४ पत्रपर्त्रका र्था पुस्र्क
५ वपउने पानी

६ छपाइ सम्बन्धी कायि

७ फर्निचर र्था फर्निर्सङ

८ िाडी र्था मोटरसाईकलको पाटपूजाि
९ सवारी साधन आपूर्र्ि
१० श्रव्य दृष्य सामाग्री
११ हवाईवटकट

ख) ममिर् र्फि

ू ाि ममिर्
१ सवारी साधन र्था पाटिपज
२ कम््युटर, फोटोकपी मेसीन, वप्रन्टर

३ टे र्लफोन, ईले शक्ट्रकल र्था ईले क्ट्रोर्नक्ट्स उपकरण

ि) ववववध सेवा र्फि

१ सरसफाई सेवा

२ इन्टरनेट वेबसाइट सम्वन्धी सेवा
३ र्ार्लम

४ सम्मेलन व्यबस्थापन सम्बन्धी सेवा
५ िाडी भाडामा ददने सम्बन्धी कायि

घ) परामिि र्था अन्य सेवा र्फि

१ सुचना प्रववर्ध सम्बन्धी ववर्भन्न सेवा

२ सफ्टवेयर र्था हाडिवेयर र्नमािण र्था जडान
३ र्बज्ञहरुको परामिि सेवा

४ ववर्भन्न योजनाको सभे र्डजाईन, लािर् अनुमान, नक्ट्साङ्कन
र्था ववस्र्ृर् आयोजना प्रर्र्वेदन र्यारी लिायर्का
ईशन्जर्नयररङ परामिि सेवाहरु

ङ) मार्थ उल्लेख नभएका र्र कम्पनीलाई आवश्यकपने अन्य
मालसामान, र्नमािण कायि र्था परामिि सेवा खररद कायि

र्नबेदन बुझाउने स्थान र प्रकृयााः उल्ले शखर् ववर्यहरु मध्ये आफू सूचीकृर् हुन चाहेको ववर्य र्नवेदनमा स्पष्टरुपमा खुलाई
र्ोवकए बमोशजमका आवश्यक कािजार् सवहर् र्मर्र्ाः २०७८।०४।०३ दे शख सोझै कम्पनीको कायािलय वानेश्वर, काठमाडौ

मा कायािलय समयर्भत्र बुझाउन सवकनेछ वा कम्पनीको ईमलाः info@jhcl.com.np मा आवश्यक कािजार् PDF Format
मा पठाउन सवकनेछ ।

