
 
 

          
THƯ MỜI QUAN TÂM 

Về việc cung cấp báo giá, thông số kỹ thuật nâng cấp hệ thống kết nối thông 
tin giữa xe chỉ huy giám sát gắn thiết bị chuyên dùng với phòng quan sát 

camera - Cục Điều tra chống buôn lậu 
  

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật 
 

Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan kính mời các đơn vị có 
năng lực, kinh nghiệm tại Việt Nam có đủ năng lực kinh nghiệm quan tâm đến nộp 
Thư quan tâm, báo giá, thông số kỹ thuật nâng cấp hệ thống kết nối thông tin giữa 
xe chỉ huy giám sát gắn thiết bị chuyên dùng với phòng quan sát camera - Cục 
Điều tra chống buôn lậu.  

I. Phạm vi chào giá: 
1. Địa điểm thực hiện: Tại Tổng Cục Hải quan, địa chỉ Số 9, phố Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Thông số kỹ thuật tối thiểu: 

 Nội dung Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu 

A Bộ thiết bị chuyển đổi tín hiệu SDI sang tín hiệu Analog Composite 
video 

1 Form-factor Rack 2U 
2 Loại card hỗ trợ SDI to Analog (Composite) 
2.
1 Input SD-SDI 

2.
2 Output Composite output (BNC) 

3 Bảo hành 03 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 
điểm lắp đặt 

B Bộ thiết bị chuyển đổi  tín hiệu Analog Composite video sang tín hiệu IP
1 Video  
1.
1 Video inputs Video BNC inputs 

1.
2 Số kênh video 

- Số kênh video có sẵn: 04 kênh 
- Số kênh video hỗ trợ tối đa: không nhỏ hơn 

12 kênh 
1.
3 Mã hóa (encode) H.264 

1.
4 Độ phân giải Tối đa không thấp hơn 720x576 

1.
5 Frame rate Tối đa không thấp hơn 30fps 



 
 

2 Âm thanh Mã hóa (encode): PCM 
3  Output  
3.
1 Port RJ-45 Gigabit Ethernet 

3.
2 Bảo mật tối thiểu hỗ trợ IP address filtering, HTTPS encryption 

3.
3 Giao thức tối thiểu hỗ trợ TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP, 

IPv4/v6, DNS, SMTP, FTP, SNMP 
4 Hệ thống  
4.
1 Form-factor Rack 1U 

4.
2 Cổng điều khiển RS-485/422 

4.
3 Power Hoạt động ở điện áp 220VAC ± 5% 

4.
4 Bảo hành 03 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt 
C Máy chủ ghi và quản lý dữ liệu hình ảnh 
1 Form factor Rack  

2 Bộ vi xử lý 
Sử dụng 02 chip Intel Xeon Silver 4110 
(2.1GHz, 8C, 11M Cache) hoặc bộ vi xử lý có 
hiệu năng tương đương hoặc cao hơn 

3 Bộ nhớ RAM ≥ 32 GB RAM 
4 Ổ đĩa cài đặt hệ điều hành ≥ 02 ổ đĩa, dung lượng mỗi ổ đĩa ≥ 300 GB 
5 Ổ đĩa lưu trữ ≥ 48 TB (Mỗi ổ ≥ 6 TB) 
6 Card mạng giao tiếp ≥ 04 Port Gigabit Ethernet 
7 Raid controller Có hỗ trợ raid 0, 1, 5 

8 Bộ nguồn ≥ 2 nguồn tráo đổi nóng. Sử dụng được nguồn 
220VAC 

9 Hệ điều hành có bản 
quyền 

Microsoft® Windows Server® 2016 standard 
hoặc phiên bản phần mềm cao hơn 

10 Bảo hành 03 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 
điểm lắp đặt 

D Phần mềm Quicklink  
1 Bonded Live Client Version 4.8 hoặc phiên bản phần mềm cao hơn 

2 Live Receiver Version 17.6 hoặc phiên bản phần mềm cao 
hơn 

 
  3. Các nội dung khác: 
+ Điều khoản, phương thức thanh toán. 



 
 

+ Hiệu lực báo giá. 
+ Thời gian thực hiện hợp đồng. 
+ Thời gian bảo hành. 
II. Hồ sơ Thư quan tâm gồm: 
- Thư quan tâm; 
- Hồ sơ năng lực: Giấy đăng ký kinh doanh…, năng lực kinh nghiệm, năng 

lực tài chính. 
- Bảng chào giá. (Bảng chào giá nêu thông số kỹ thuật chi tiết và chi phí trên 

cơ sở các nội dung nêu tại Mục I Thư mời quan tâm này. Giá chào bao gồm thuế, 
các chi phí liên quan theo quy định của Nhà nước từ khi cung cấp hàng hóa đến 
khi lắp đặt, thử nghiệm thu hoàn thành tại địa điểm nêu trên). 

- Catalogue, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, có bản dịch sang tiếng Việt. 
III. Hồ sơ quan tâm gửi trực tiếp về: 
Phòng Tài vụ - Quản trị Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan 
Địa chỉ: Tầng 17, Tổng cục Hải quan, Số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
Điện thoại: 0243.9440833; Fax: 0243.9440633. 
IV. Thời hạn nộp Thư quan tâm: Trước ngày 15/06/2020 trong giờ hành 

chính 
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