
         

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

V/v: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống SCN, máy chủ tại Cảng HKQT 

Cam Ranh 
 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa 

chữa hệ thống SCN, máy chủ tại Cảng HKQT Cam Ranh”. 

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá 

theo các yêu cầu sau đây: 

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: 

- Yêu cầu đối với hàng hóa:  

STT Nội dung chi tiết thiết bị Xuất xứ ĐVT Số lượng 
Bảo 

hành 

I 

Yêu cầu Kỹ thuật chung 

- Chất lượng: Mới 100%, 

chưa qua sử dụng. 

- Năm sản xuất: 2019 trở về 

sau. 

- Có CO, CQ đối với ổ 

cứng dữ liệu HPE, module 

quang HP, switch Aruba. 

  

  

II Yêu cầu kỹ thuật chi tiết     

01 
Ổ cứng HDD - HPE 1.2TB 

6G 10k 2.5 SAS SC G8 G9 

Trung 

Quốc 
Cái 08 12 tháng 

02 

Ổ cứng SSD - HPE 400GB 

12G SAS Mixed Use-3 

SFF 2.5-in SC 3yr Wty 

SSD 

Trung 

Quốc 
Cái 04 12 tháng 

03 
Phụ kiện kết nối - Module 

quang SFP HP J4859C 
Malaysia Cái 04 12 tháng 

04 Dây nhảy quang SC-LC 3m 
Trung 

Quốc 
Sợi 08  

05 

Thiết bị chuyển mạch - 

Switch JL262A Aruba 

2930F 48G PoE+ 4 SFP 

Trung 

Quốc 
Cái 01 12 tháng 

- Thời gian thực hiện: 8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Địa điểm giao hàng: Nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh 

- Giá: Đề nghị giá trọn gói cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống SCN, máy 

chủ tại Cảng HKQT Cam Ranh đã bao gồm thuế VAT 10% và các chi phí liên 

quan khác để thực hiện Hợp đồng. 

- Thanh toán:  

  



         

• Hình thức thanh toán: chuyển khoản. 

• Phương thức thanh toán: thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi 

hoàn thành công tác giao hàng và nghiệm thu hàng hóa đầu vào. 

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá và 

phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có). 

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá: 

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9 h 00 ngày 20 tháng 7 năm 2020 

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:  

• Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh  

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Email: vpchkcxr@gmail.com 

3. Thông tin liên hệ: 

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng. 

- Tel: 0778.617.008 

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang – Nhân viên kỹ thuật. 

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp: 

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp. 

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam.  


