
            TP.HCM, ngày   16  tháng   7  năm 2020 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

V/v: Lắp đặt máy chấm công bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt  

cho Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP 

 

 Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá 

rộng rãi hạng mục Lắp đặt máy chấm công bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt cho  

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu 

cầu sau đây: 

1. Yêu cầu về báo giá  

- Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ:  

1.1. FaceStation 2 

• Dòng sản phẩm với công nghệ cao cấp, mới nhất NHẬN DẠNG  KHUÔN 

MẶT 3D + AI technology hoặc THẺ CẢM ỨNG (Face Recognition, RFID 

(EM, 13.56MHz Mifare/Desfire) với độ chính xác và nhanh nhất trên thế 

giới. Thiết bị có giao diện Touch screen LCD-4", Power CPU 1.4GHz Quad 

Core, 1GB RAM + 8GB Flash. Ðăng ký max 3,000 user 

• Tốc độ nhận diện 01 giây/user. Kết nối qua TCP/IP, RS485, RS232. Cho 

phép tích hợp tất cả loại khóa điện, cửa tự động, 01 output  Relay, Wiegand 

I/O, 2 TTL I/O, 

• Size: 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) 

• Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế:  CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT 

SIG-USA. 

• Made in SUPREMA/KOREA, Giấy CO, CQ chính hãng (Chỉ dùng với 

Biostar 2) 

• Tính năng nổi bật: Nhận dạng được trẻ em, anh em sinh đôi, nhận dạng trong 

bóng tối, loại bỏ nhận dạng  khuôn mặt giả, dùng thuật AI 

• Nguồn 24vDC -2.5A cung cấp cho máy. Certification: CE, FCC 

1.2. Dell PowerEdge T40 Server 

• Mini Tower 

• Intel® Xeon® E-2224G with up to 4 cores per processor 

• 1 x 8GB UDIMM, 2666/s, ECC (up to 64GB|4 slots) 

• 2 x 1TB 7.2K Entry SATA 3.5in Cabled Hard Drive (Up to 3 x 3.5” SATA 

(HDD)) 
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• DVD-RW 

• Intel Rapid Storage Controller 12.X (0,1,5,10) 

• 1 x 1GbE 

• iDRAC 9 Basic 

• 300W Bronze 

• 3Year ProSupport NBD 

• Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core 

1.3. Dịch vụ lập trình và cài đặt phần mềm chấm công theo yêu cầu của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tóm tắt như sau: 

• Admin tool 

+ Khai báo ngày lễ  

+ Qui định màu: 

Ði trễ: 1- 45 màu vàng, 46 trở lên màu đỏ (màu đỏ trừ ½ công) 

Về sớm: 1-30 màu vàng, 31 trở lên màu đỏ (màu đỏ trừ ½ công) 

+ Khai báo giờ làm việc (giờ bắt đầu, giờ kết thúc mặc định là 07:30 – 16:30) 

+ Cho phép sửa bảng chấm công, export lại file chấm công. 

+ Dữ liệu chấm công sẽ tự động thu thập khi kết thúc ngày, có thể xem trước 

khi xuất báo cáo 

+ Khai báo ngày công tác  

• Service tự động xuất báo cáo  

+ Khi đến ngày đầu tháng thì xuất báo cáo công của tháng trước 

- Thời gian, địa điểm giao hàng/thực hiện dịch vụ: Hàng hóa và dịch vụ lắp 

đặt được thực hiện trong vòng 14 ngày sau khi hợp đồng được ký kết tại Tòa 

nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP – địa chỉ 58 Trường 

Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. 

- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói, bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT, chi phí 

giao hàng. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ. 

- Thanh toán: Đơn vị cung cấp sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP sau khi thực hiện xong dịch vụ lắp đặt và 

nghiệm thu đưa vào sử dụng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP sẽ thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hóa đơn 

GTGT của đơn vị cung cấp. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

-    Báo giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu 

(nếu có). 

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá 

- Thời hạn gửi báo giá: 08h00 ngày 17/7/2020 đến 08h00 ngày 24/7/2020. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ. 

- Địa điểm nhận báo giá: 



• Địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Tầng 

4 Tòa nhà ACV, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM. 

3. Thông tin liên hệ 

- Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

- Tel: (028)38485383 - Ext: 2266 

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:  

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

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

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 

 

 
 VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY                          

                                     

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

 


