
                                  Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị tin học 

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng 

Sơn. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có 

tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá Camera và dây cáp 

quang, cáp mạng. Cụ thể như sau: 

STT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng 

01 

Camera IP: 

Camera IP có cấu hình tính năng, thông số kỹ 

thuật như bên dưới hoặc tương đương 

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch Sony. 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.265+. 

- Độ phân giải: 25-30fps@ 2M(1920×1080). 

- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°). 

- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét. 

- Hỗ trợ cân 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. 

- Hỗ trợ chức năng thông minh: hàng rào ảo, khu 

vực cấm… 

- Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif. 

- Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng, 

dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại, 

Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh 

nhanh và ổn định hơn. 

- Hỗ trợ ≥ 20 người sử dụng truy cập cùng lúc. 

- Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng)  

- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp 

sử dụng trong nhà và ngoài trời). 

- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C. 

Cái 01 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:           /BV-VTTTB 

V/v chào giá Camera và dây cáp 

quang, cáp mạng 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 9 năm 2022 



STT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng 

02 Cáp mạng Cat 6 UTP hoặc tương đương Mét 45 

03 Cáp quang 4 Core (FO) hoặc tương đương Mét 110 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu : Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.  

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận 

chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại nơi sử dụng. 

c. Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 

60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

đ. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không 

đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc không phù hợp 

hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi 

và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.  

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 202 Quang Trung – P.Bồng Sơn – TX.Hoài Nhơn – T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ:“Báo giá Camera và dây cáp quang, cáp mạng, không 

mở trước 14 giờ 20 ngày 03/10/2022”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày  26/9/2022 đến 14 giờ 00 phút ngày  03/10/2022. 

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 03/10/2022. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Giám Đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, VT-TTBYT. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Gia Vy 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-26T14:33:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Gia Vy<vyntg@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-26T14:35:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-26T14:35:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-26T14:35:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




