UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 872 /TB-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14

tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Trang bị hạ tầng họp trực tuyến
cho 10 đơn vị cấp tỉnh”
Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn
thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022;
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá
cung cấp dịch vụ “Trang bị hạ tầng họp trực tuyến cho 10 đơn vị cấp tỉnh”
chi tiết như phụ lục đính kèm.
Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh
tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.
Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào
hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế và chi phí triển khai, hỗ trợ cài đặt).
Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 05 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa điểm
nhận hồ sơ: 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276 3 824666.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các Công ty cung cấp dịch vụ
liên quan tin học, CNTT;
- Lưu: VT, TTGSĐH.

GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC
Trang bị hạ tầng họp trực tuyến cho 10 đơn vị cấp tỉnh
TT

Sản
phẩm
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Thiết
bị
trung
tâm
trong
phòng
hội
nghị
DQNCoBox

Mô tả

Đơn vị Số
tính lượng

Bộ thiết bị họp hội nghị trực tuyến DQN-VC50KIT cho phòng cỡ trung (40-100m2) gồm Camera
Full HD, zoom 10X, PTZ; Micro đa hướng phạm vi
thu âm 8 mét; Độ lớn âm lượng loa lên tới 100dB,
điều chỉnh âm lượng kỹ thuật số 16 cấp; kết nối với
máy tính qua cổng USB, dành cho phòng hội nghị
với diện tích 40 - 100m2
Cấu hình kỹ thuật
- Camera Full HD 1080P 30fps, zoom 10X, góc thu Bộ
rộng lên tới 72°, xoay ngang 35° và xoay dọc 120°,
có điều khiển PTZ, hỗ trợ cài sẵn 255 vị trí dẫn đến
không cần điều khiển thủ công và mang lại chất
lượng hình ảnh nét, dễ dàng sử dụng
- Micro đa hướng thu âm trong vòng bán kính 8 mét
- Loa âm lượng loa có điều chỉnh Âm lượng kỹ
thuật số 16 cấp, lên tới 100dB
- 02 mic mở rộng.
Phần cứng:
- Hỗ trợ đa kết nối với các thiết bị bao gồm:
HDMI, Displayport, USB Type-A 2.0, USB TypeA 3.0, USB Type-C, Jack audio
- Hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0, Wifi AC/Wifi 6,
Ethernet 1Gb
- Kết nối các thiết bị ngoại vi phục vụ cho phòng
họp bao gồm: Camera, Mic, Speaker, Display...
- Thiết bị đầu cuối cho 1 điểm cầu tham gia vào
phòng họp: Đảm bảo cho phòng họp luôn ổn định
với chất lượng hiển thị và gửi hình ảnh, âm thanh
Chiếc
tới máy chủ chính xác, chất lượng tốt nhất
Phần mềm:
- Hỗ trợ codec: + Audio: iLBC, 8KHz Speex,
G.722, G.729; +Video: H.264, VP8
- Trình chiếu không dây: kết nối qua mạng IP bằng
mã Pair, chỉ mở trình chiếu cho các máy tính trong
cùng mạng LAN
- Họp 1 chạm: kết nối qua mạng IP bằng mã Pair
- Bảng thông tin điện tử: hiển thị lịch họp, thông
tin thông báo
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Smart
Tivi
65inch

-

-

- Màn hình UHD 3840*2160p, góc nhìn 178°
- Khả năng hiển thị màu sắc: 1.07 tỷ màu.
- Remote: Bluetooth, Voice Search, Air mouse
- Hệ điều hành: Android Tivi 9.0 (AOSP)
- Board Wifi: Tốc độ dữ liệu 150Mbps; Tiêu chuẩn
Wifi: IEEE802,11n, IEEE802,11g, EEE802,11b;
Dòng điện: < 500mA; Điện áp: 3,3V ±10%; Băng
tần: 2.4 GHz; - Công suất: < 1.65W ±10%
- Bluetooth 4.0; Ram: 2 GB; Rom: 16 GB
- Âm thanh: Chế độ âm thanh: Tiêu chuẩn, Âm
nhạc, Xem phim, Thể thao, Người dùng; Tích hợp
âm thanh vòm ảo; Công suất loa: 20W
Cổng kết nối: 1 x Cổng Lan (Ethernet ); 3 x Cổng
HDMI; 1 x Cổng AV (Composite); 1 x Cổng
Component; 2 x Cổng USB; 1 x Cổng Headphone Chiếc
Out (3,5mm ); 1 x Cổng Coaxial (Xuất âm thanh
số); 1 x Cổng RF (ANALOG, DVB-T2, DVB-C )
Hỗ trợ định dạng USB, Phim: AVI, MKV, MP4,
Hình ảnh: JPEG, BMB, PNG; Âm thanh: MP3,
WMA; Phụ đề: SRT, ASS
Thông số khác: Điện áp hoạt động: AC
100V~240V - 50/60Hz; Công suất tiêu thụ (W):
150 W;
Thời điểm ra mắt: 12/2021; Tích hợp sẵn bộ thu
truyền hình số mặt đất.
Kích thước có chân DcRxC (Cm): 1444.89 x 24.46
x 90.53
Khối lượng có chân (Kg): 17.7
Khối lượng không chân (Kg): 17.5
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Di chuyển linh động, lắp đặt treo tivi, camera, máy
Kệ lắp chiếu
thiết bị Kích thước: 845mm x 1530mm x 716mm
di
Kích thước tivi có thể lắp đặt lên kệ: 32"-65"
chuyển Tải tối đa: 45,5kg
linh
Góc nghiêng: 0 độ Xoay: 0 độ
động.
Nâng: 1030mm-1530mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
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Phụ
kiện

Cáp, bộ chuyển đổi kết nối hệ thống âm ngoài, dây
kết nối, bàn phím chuột không dây, ổ cắm điện, dây
mạng.
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Chiếc
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Gói
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