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लसलस क्र्ामेराको लशिवन्दी प्रस्ताव आह्वान  गररएको सचूना 

 (प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७७।०३।१९)  

 

यस कायाालयको चालु आ.व. २०७६।०७७ को लाशि "उत्पादक वा अशिकृत शिके्रताद्धारा शििााररत दरमा (क्याटलि सशपङ्ि) 

खररद िि ेकायाशवशि, २०७४" िमोशिम शविशुतय उपकरण-लसलस क्र्ामेरा खररद ििुापि ेभएकोले ईच्छुक उत्पादक कम्पिी वा 

आशिकाररक शवके्रताहरुले यो सचूिा प्रकाशित भएको शमशतले ७ (सात) शदिशभत्र कायाालय समयमा शिम्ि िताहरुको अशििमा रही 

प्रस्ताव दताा ििुा हुि यो सचूिा प्रकाशित िररएको छ ।  
 

तपलशि: 

१. ईच्छुक इिाित प्राप्त उत्पादक कम्पिी वा त्यसको आशिकाररक शिके्रताहरुले आ–आफ्िो फमा दताा, भ्याट दताा, एिने्सी दताा 

प्रमाणपत्र, Letter of Authorization र आ.व. २०७५।०७६ को आयकर चकु्ता प्रमाणपत्रहरुको प्रशतशलपीहरु समावेि िरर 

शिलिन्दी प्रस्ताव यस कायाालयमा दताा ििा सशकिेछ ।  

२. यो सचूिा प्रकाशित (२०७७।०३।१९ मा प्रकाशित) भएको शमशतले ७ औ ंशदिसम्ममा कायाालय समयशभत्र शसशस क्यामेरा शिक्री 

ििा चाहिे उत्पादक कम्पिी वा त्यसको अशिकृत/आशिकाररक शिके्रताले उत्पादिको आशिकाररक स्पेशसशफकेिि, िणुस्तर, 

मलू्य र सशुविा सशहतको शववरण (क्याटलि वा ब्रोसर) संलग्ि राखी यस कायाालयमा शिलवन्दी सशहतको प्रस्ताव दताा 

िररसक्ि ुपिेछ । सो शदि सावािशिक शवदा परेमा सम्पणूा कायाहरु सो को भाशलपल्ट हुिेछ ।  

३. शिलिन्दी प्रस्ताव पेि िदाा प्रस्तावदाताको ग्राह्यता सम्िशन्ि आिार प्रमाशणत ििे सम्पणूा काििातहरुको िोटरी प्रमाशणत 

प्रशतशलपी समते अशिवाया रुपमा पिे ििुापिछे ।  

४.  शिलिन्दी प्रस्ताव राशखएको खाम िाशहर “कायाालयको िाम र   SQ÷३. Goods÷)&^–)&& लेशख शिलिन्दी िररएको      

       हुिपुिछे ।  

५. यसरी दताा हुि आएका शिलिन्दी प्रस्ताव ७ औ ं शदिको सोशह शदि कायाालयको प्रशतशिशिहरु र प्रस्तावदाताहरुको रोहवरमा 

खोशलिछे । प्रस्तावदाताहरु अिपुशस्थत रहमेा पशि प्रस्ताव खोल्ि िािा पिे छैि । 

६. शिलिन्दी प्रस्ताव पेि ििलेे िरौटी रकम वापत रकम िम्मा ििुा पि ेछैि ।  

७. शिलिन्दी प्रस्ताव स्वीकृत भएपशछ कम्तीमा तीि शदि र िशिमा पााँच शदिको समय अवशि शदई शलशखत रुपमा शिलिन्दी 

आशथाक प्रस्ताव (तोशकएको मलू्य र सशुविा मध्ये मलू्यमा छुट वा सशुविामा थप हुि सक्िे शववरण) माि िररिछे ।  

८. न्यिूतम मलू्याङ्शकत सारभतू रुपमा प्रभावग्राही स्वीकृत प्रस्तावदाताले खररद सम्झौता िदाा किोल िरेको अङ्कको 

सावािशिक खररद शियमावली, २०६४ को शियम ११० िमोशिम हुि ेिरी िरौटी रकम वा ििद िम्मा िरेको सक्कलै िैंक भौचर 

वा यस कायाालयको िाममा मान्यता प्राप्त िैंकले िारी िरेका काया सम्पादि िमाित वापत पिे िरी स्वीकृत भएको ३ (तीि) 

शदि शभत्र सम्झौताको लाशि कायाालयमा उपशस्थत हुिपुिेछ ।  

९. किोल रकम उल्लेख िदाा तोशकए िमोशिम लेख्िपुिेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता शदईिछे । 

१०. शिलिन्दी प्रस्तावमा उल्लेशखत पररमाणको लसलस क्र्ामेरा आपशूता ििे प्रयोििाथािः ििर कायापाशलकाको कायाालय, इिरुवा, 

सिुसरी सम्म वा सम्झौता अिसुार ल्याउिपुिछे 

११. कुिै िता राखी पेि िररएको शिलिन्दी प्रस्ताव स्वीकार िि ेवा ििि ेसम्पणूा अशिकार कायाालयमा सरुशक्षत रहिेछ ।   

१२. सचूिाको िता शवपररत भएको, कायाालयिाट उपलब्ि िराएको स्पेशिशफकेििमा कुिै थपघट िररएको, रीत िपिुेको, म्याद                 

िाघी   पेि हुि आएको प्रस्ताव उपर कुि ैकारवाही िररिे छैि ।  

१३. सचूिामा उल्लेख भएकोमा सोही िमोशिम र अन्यको हकमा सावािशिक खररद ऐि, २०६३ र शियमावली, २०६४ िमोशिम 

हुिेछ ।  

१४. थप िझु्ि ुपरेमा फोि िं. ९८६२९४७७७६/९८४१८०५०९६ मा सम्पका  राख्ि सक्ि ुहुिछे ।  

१५. उल्लेशखत सचूिामा आवश्यक कुराहरु संिोिि ििुापिे भएमा कायाालयको सचूिा पाटीमा टााँस िररिेछ ।  

 



इनरुवा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

इनरुवा सुनसरी 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

=   ९८६२९४७७७६  / ९८४१८०५०९६                

आपुलतय गनुय पने सामानको लववरणः- 

 

ठेक्का िं. कामको 

शववरण 

स्पेशिशफकेिि संख्या कैशफयत 

SQ÷३. 

Goods÷)&^–

)&&। 

8MP 4k 

WDR 

Vari-

focal 

Night 

Vision 

Network 

Bullet 

Camera 

 Image Sensor: 1/2 Progressive Scan CMOS; 

 Compression Standard: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 

 Color: 0.01 lux@ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR;  

 Night Vision: 2.8~12mm motorized VF lens,  

 Resolution: 20fps (3840×2160), 25fps/30fps (3072×1728, 2560×1440, 

2048×1536,1920×1080);  

 VCA functions: 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; 120dB WDR, up to 50m; 

 Power: DC12V&PoE;  

 Network Storage: Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; Built-in 

Audio/Alarm I/O, IP67, IK10, 

 cloud service 

 Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, 

Object removal detection, Face detection 
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