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Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu
thực hiện gói thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát trụ sở UBND tỉnh
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-VP ngày 21/6/2019 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu gói thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát trụ sở UBND tỉnh; Quyết định
số 58/QĐ-VP ngày 21/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê
duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu lắp đặt hệ thống
camera giám sát trụ sở UBND tỉnh;
Theo Biên bản xét chọn đơn vị nhận thầu gói thầu lắp đặt hệ thống camera
giám sát trụ sở UBND tỉnh lập ngày 28/6/2019 và đề nghị của Trưởng phòng
Quản trị - Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu thực hiện gói thầu lắp
đặt hệ thống camera giám sát trụ sở UBND tỉnh, với những nội dung chính sau:
1. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Tuấn Thiên Long,
140 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Nội dung công việc:
TT

Nội dung

I

Thiết bị
Camera IP thân hồng ngoại. Camera IP 4MP ePoE. Cảm
biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Sony. Chuẩn nén hình
ảnh: H.265+/H.265.
Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520). Hỗ trợ cân
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bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu
3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều
chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi
môi trường ánh sáng. Chuyên chống ngược sáng true
WDR(120db).
Hỗ trợ 10 user truy cập cùng lúc. Ống kính: 2.7mm
~13.5mm motorized lens. Tầm xa hồng ngoại: 80m. Hỗ
trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB. Hỗ trợ chức năng
nhận diện khuôn mặt. Hỗ trợ ePoE. Chuẩn chống bụi và
nước IP67. Chuẩn chống va đập IK1. Hỗ trợ chuẩn kết nối
Onvif. Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
Camera Seepdome IP hồng ngoại. Độ phân giải: 2.0
Megapixel Sony Starvis CMOS. Zoom quang 30x, zoom
số 16x. Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/
H.264.
Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080),
3DNR. Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.6, 0Lux
(hồng ngoại bật). Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược
sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm
biến ngày/đêm. Công nghệ Night Breaker cho hình ảnh
cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng. Hỗ
trợ nhiều truy cập cùng một lúc. Hỗ trợ chức năng nhận
diện khuôn mặt. Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không
có điểm dừng. Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá
trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động,
auto tracking.Báo động: 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết
bị báo động như công tắc từ hoặc PIR,1 báo động ra Hỗ
trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác. Hỗ trợ âm
thanh 2 chiều. Tầm xa hồng ngoại: 150m. Nhiệt độ hoạt
động -40~+60°C: Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt;
các chức năng thông minh như hàng rào ảo, chống xâm
nhập, vật thể bị mất hoặc bỏ quên...
Đầu ghi hình NVR 32kênh IPHD. Cổng vào: 32 kênh IP
độ phân giải lên đến 8MP, băng thông tối đa 200Mbps.
Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264. Cổng ra: VGA/HDMI
Max 3840×2160. Xem lại: 1/4/8/16 kênh đồng thời. Hỗ
trợ chuẩn Onvif 2.4. Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, USB 2.0, 1
USB 3.0. Hỗ trợ Cloud, QR Code: dễ dàng cài đặt ,quan
sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ: RJ45
10/100/1000Mbps. Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc. Hỗ
trợ kết nối với camera cũa các hãng khác như: Arecont
Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung,
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Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,.
HDD lưu trữ 6TB chuyên dùng camera.
Switch 24 port đồng 10/100/1000M Gigabit.
Switch 8 port đồng 100/1000M Gigabit.
Bộ chuyển đổi quang điện 100/1000Mpbs.
Hộp bảo vệ Camera ngoài trời 400x400 (mm) loại tốt.
Tủ Rack dùng tại phòng máy chủ 15U 19 inches.
Máy vi tính:
Mainboard: Gigabyte Z77M-DS3H LGA1155 S/p Intel
7th/6th Generation i7, i5, i3, Sound 08 Channel & Lan
Gigabit onboard, 1 x headphone, 1 x microphone, 1x PCIe
3.0/2.0 (16x), 1x PCI, 2 x PCIe 3.0/2.0 x1; 1 x LPT
Header, 1 x D-Sub port, 1 x DVI-D Port, 1 x HDMI Port,
1xDisplay Port; 2 x COM port(s) connector(s), 12 USB: 6
x USB3.0 ports(4 at back panel, blue, 2 at mid-board) , 6 x
10 USB 2.0 ports (2 at back panel, black, 4 at mid-board), 2 x
M.2 Socket 3 with M key; 1 x TPM connector; 6 x SATA
6.0 Gb/s Ports, 1 x MONO. CPU (Bộ vị xử lý trung tâm):
Intel® Core™ i5-7400 Processor (3.90 GHz/3MB/2C/4T)
RAM (Memory): DDR4 4GB bus 2400 MHz SDD (Ổ
cứng): 120GB SATA3 (7200) Case (Thùng máy): Jetek
Mouse (Chuột): genuis Optical USB Keyboard (Bàn
phím): genuis Standard USB. Màn hình LG 43 inches.
Model: 43LV300C.
II Vật Liệu và Nhân công
1 Dây quang treo 4 lõi. Loại FTTH4.
2 Dây mạng cat6E AMP( gồm nút mạng j45).
3 Dây điện. 2x1,5
4 Ống nhựa trắng chống cháy đi dây cáp mạng.
Phụ Kiện lắp đặt (vòng số đánh dấu dây, kẹp inox cố định
5
ống nhựa, băng keo, đinh, vít, co, tê, lơi ống nhựa,...)
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Nhân công hoàn thiện hệ thống
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3. Giá trúng thầu: 559.262.700 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu, hai
trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm đồng), đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận
chuyển, lắp đặt.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng và
có hiệu lực pháp luật.
3

6. Yêu cầu thực hiện: Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tuấn
Thiên Long thực hiện đúng yêu cầu, cam kết theo Quyết định số 58/QĐ-VP ngày
21/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các nội dung khác có liên quan
theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong đó có việc đảm bảo bí mật nhà nước.
Điều 2. Quyết định này là căn cứ để tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng,
tổ chức thực hiện, nghiệm thu, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc
Công ty TNHH MTV Tuấn Thiên Long và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Lãnh đạo VP, Chủ tịch CĐCS,
Trưởng ban TTND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (3 bản).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo
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