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आर्थयक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 
सूचना प्रकाशित शितत २०७९।०८।१५ 

 

यस कायाालयबाट तपशसल बिोजििको तनिााण कायाको लागि शितत २०७९।०६।१४ ितेको िोरखापत्र 
राजरिय दैतनकिा प्रकाशित बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना अनुसार e-bidding िाध्यिबाट दताा हुन 
आएका बोलपत्रदाताहरुले पेि िरेको डकुिेन्ट अनुसार प्राववगधक िूल्याङ्कनिा उविणा भएका तपशसल 
बिोजििका बोलपत्रदाताहरुले पेि िरेको आगथाक प्रस्ताव शितत २०७९।०८।२३ िते ददनको १:०० बि ेयस 
कायाालयिा खोशलने भएकोले सावाितनक खररद तनयिावली, २०६४ को तनयि ३१(ङ) उपतनयि (५) को 
प्रयोिनाथा सम्बजन्धत सबै बोलपत्रदाताहरुको िानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित िररएको छ ।   
 

तपलसि 

१. ठेक्का नं. :-  Shahid Adarsha Campus /W/NCB/01/2079 – 080 

र्ोजनाको नामः- Construction of Shahid Adarsha Campus Building Kageshwori 

Manohara Municipality, ward no 3, Kathmandu 
 

लस.नं. प्राववर्धक मल्र्ाङ्कनबाट आर्थयक प्रस्ताव खोल्नको िार्ग छनौट भएका बोिपत्रदाताहरः 
१ श्री के.एस.ि. सशभास, लाशिम्पाट, काठिाडौं । 
२ श्री श्रिृना िौति कन्स्िक्सन एण्ड सप्लायसा प्रा.शल., िोकणेश्वर न.पा.-६, काठिाडौं । 
३ श्री ओ.एस. इजन्ितनयररङ तनिााण सेवा प्रा.शल., तनलकण्ठ-३, धाददङ । 
४ श्री वविाल - अिन – शसद्धकाली िे.शभ., िन्थली-२, रािेछाप । 
५ श्री बब.िी. – ब्रम्हायणी – बिु िे.शभ., कािेश्वरी िनोहरा-९, काठिाडौं । 
६ श्री पूणा चन्र तनिााण सेवा, बबदरु-१, नुवाकोट । 
७ श्री िाल्पा - िय अम्बे, टोखा, काठिाडौं । 

 

२. ठेक्का नं. :-  Satghatte-Madichud Road /W/NCB/02/2079 – 080 

र्ोजनाको नामः- Construction of Satghatte-Adhikari Gaun-Pipal Danda-Madichud Road          

Kageshwori Manohara Municipality, ward no 1. Kathmandu 
 

लस.नं. प्राववर्धक मल्र्ाङ्कनबाट आर्थयक प्रस्ताव खोल्नको िार्ग छनौट भएका बोिपत्रदाताहरः 
१ श्री िहािौरी िणेि तनिााण सेवा प्रा.शल., शभिेश्वर न.पा.-६, दोलखा ।  
२ श्री वप.के.बी. तनिााण सेवा, पााँचपोखरी थाङ्िपाल िाउपाशलका, शसन्धुपालचोक । 
३ श्री िौरा तनिााण सेवा प्रा.शल., चौतारा, शसन्धुपाल्चोक । 
४ श्री बालािु – िाल्पादेवी िे.शभ., टोखा, काठिाडौं । 

 
 
 



३. ठेक्का नं. :-  Bhorlabot-Baluddhar Road /W/NCB/03/2079 – 080 

र्ोजनाको नामः- Construction of Bhorlabot to Baluddhar Ma Vi Road Kageshwori 
Manohara Municipality, ward no 1. Kathmandu 

 

लस.नं. प्राववर्धक मल्र्ाङ्कनबाट आर्थयक प्रस्ताव खोल्नको िार्ग छनौट भएका बोिपत्रदाताहरः 
१ श्री बालािु – िाल्पा िे.शभ., टोखा, काठिाडौं । 
२ श्री पूणा चन्र तनिााण सेवा, बबदरु-१, नुवाकोट ।  
३ श्री िहािौरी िणेि तनिााण सेवा प्रा.शल., शभिेश्वर न.पा.-६, दोलखा ।  

 

४. ठेक्का नं. :-  Mahadol Road /W/NCB/04/2079 – 080 

र्ोजनाको नामः- Construction of Road From Kalcha ko Pasal – Mahadol, Kageshwori 
Manohara Municipality,ward no 5 Kathmandu 
 

लस.नं. प्राववर्धक मल्र्ाङ्कनबाट आर्थयक प्रस्ताव खोल्नको िार्ग छनौट भएका बोिपत्रदाताहरः 
१ श्री प्रजिल कन्स्िक्सन प्रा.शल., िानभवन, लशलतपुर । 
२ श्री बालािु – िाल्पा िे.शभ., टोखा, काठिाडौं । 
३ श्री िौरा तनिााण सेवा प्रा.शल., चौतारा, शसन्धुपाल्चोक ।  

 
 
 
 
 


