सर्वोच्च अदालत
परामर्शदातृ सं स्थाहरुको सं क्षिप्त सूची तथा प्रस्तार्व माग सम्बन्धी सूचना
प्रकाक्षर्त मममत: २०७३।११।२०
यस अदालतको मममत २०७३।१०।९ मा गोरखापत्र दै मनकमा प्रकाक्षर्त सूचना अनुसार तपमसलमा उल्लेक्षखत कायशको लामग प्राप्त हुन आएका
आर्यपत्रहरुको मूल्याङ्कन गरी प्रभार्वग्राही दे क्षखएका आर्यपत्रदाताहरु मध्येबाट सार्वशजमनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ३०(५) बमोक्षजम
छामनएका तपक्षर्ल बमोक्षजमका आर्यपत्रदाताहरुलाई सं क्षिप्त सूची (Short List) मा राख्ने मनर्शय भएकोले सार्वशजमनक खररद मनयमार्वली, २०६४
को मनयम ७० को उपमनयम १० अनुसार सम्बक्षन्धत सबै आर्यपत्र बुझाउने आर्यपत्रदाताहरुलाई जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाक्षर्त
गररएको छ

।

S.N

Job No.

Job Title

Selected Consulting Firm

1

EoI-1/073/74

Preparation of Master plan,
Conceptual Designs, Detail
Architectural & Engineering
Design, Cost Estimate and
Tender Document of New
Construction Project at
Bhaktapur District Court,
Bhaktapur

1)

CAGE Consult P. Ltd. & Pencil Engineering
Consultancy P. Ltd. JV

2)

Forum for Energy & Environment Development
P. Ltd. & Vankatesh Engineering Associates P.
Ltd. JV

3)

GRID Consult P. Ltd., Shrestha Consultant P.
Ltd. & Design Consultant P. Ltd. JV

4)

MULTI Disciplinary Consultants P. Ltd., MEH
Consultants P. Ltd. & Civil Informtics & Solutions
P. Ltd. JV

5) Shah Consult International P. Ltd. & Sitara
Consult P. Ltd. JV
6)

TAEC Consult P. Ltd. & A Not Architecture &
Architects JV



मामथ सूक्षचकृत भएका सम्बक्षन्धत परामर्शदातृ सं स्थाहरुबाट सम्बक्षन्धत कायशको लामग प्रस्तार्व सम्बन्धी कागजातहरु (RFP Document ) सर्वोच्च
अदालतबाट सं कलन गरी तोककएको ढााँचामा यो सूचना प्रकाक्षर्त भएको ददनको ३१ औ ं ददनको १२:०० र्वजे मभत्र प्रस्तार्व पेर् गनश सककने
छ । प्राप्त प्राकर्वमधक प्रस्तार्वहरु सर्वोच्च अदालतमा सोही ददन २:०० र्वजे खोमलनेछ । उक्त ददन सार्वशजमनक मबदा परे मा त्यस पमछको
कायाशलय खुल्ने ददनलाई प्रस्तार्व पेर् गने अक्षन्तम ददन र खोल्ने ददन मामननेछ ।



प्रस्तार्व पेर् गदाश सर्वोच्च अदालतबाट सं कलन गररएको प्रस्तार्व माग सम्बन्धी कागजात (RFP Document ) पमन सं लग्न गरी बुझाउनु
।

पनेछ

