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NGÀN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HANOI

CÒNG HÒA XÀ HÒI CHÙ NGHÌA VIÈT NAM 
Dgc lap -  Tu' do -  Hgnlt phuc

Hà Nói, ngày.Jl3 thàng..£. tram 2022

THlT MÒI

Kinh viri: Quy Cong ty

Ngàn hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nói có nhu càu làp dàt he thòng wifi noi bò. Tràn trong 
kinh mài Quy Còng ty tham dir chào hàng gói thàu nèu trèn.

Quy Còng ty có thè tìm hièu thèm càc thòng tin càn thièt trong Ho so yèu càu chào 
hàng kèm theo.

Ho so chào hàng diroc giri tói dia chi: Trung tàm mua sàm, Ngàn hàng TMCP Sài Gòn 
Hà Nói, tàng 3, Toà nhà 81 Tràn Hirng Dao, Hoàn Kiém, Hà Nói.

Thói gian nhàn ho so: triróc 15h00 ngày.^-./f. thàng ..6.. nàm 2022.

Nguòi nhàn: Nguyèn Anh DCing -  Phòng Dàu thàu-Trung tàm mua sàm

• Bien thoai 02439423388 mày lè 2929

• Dién thoai di dòng: 0976365688 

Tràn trong kinh mòi./.

GÒN HÀ NOI

PHÓ TÓNG GIÀM DÒC



PHÀN I
CÀC YÈU CÀU VÈ HO SO CHÀO HÀNG

1. Yèu càu ve Ho so1 chào hàng

- Hò sa chào hàng phài duoc làp thành 01 bàn gòc + 01 bàn sao + USB dir lièu, dóng 
trong thùng dung km có nièm phong và phài duoc giri toi dung dia dièm truóc thòi gian 
quy djnh trong ho so yèu càu chào hàng.

- Ho so chào hàng duoc dóng trong phong bì rièng biet. Ben ngoài phong bì ghi rò: H6 
so1 chào hàng: “Cung càp làp dat he thòng wifi noi bò SHB”

- Hò so chào hàng phài có dày dù càc noi dung sau :

o Don chào hàng: Phài có chu ky cùa ngiròi dai dien theo phàp luàt cua cóng ty 
hoac nguòi duoc uy quyèn (Có giày ùy quycn kèm thco);

o Bàng chào già chi tièt (phài chào dày dù so lirong, chùng loai, già truóc VAT, 
già sau VAT...) theo nhu Phàn III Muc 2 cùa hò so yèu càu;

o Hièu lue cùa Ho so chào hàng tòi thièu 30 ngày kè tir thòi dièm 15h00’ ngày
. 2 ^ . .1. 6. ..12022.

o Don vj phài có tòi thièu 03 nàm kinh nghicm trong llnh vuc cung càp dich vu, 
thièt bi cho càc he thòng mang, hè thòng CNTT;

o Don vj phài có tòi thièu 03 hop dòng tuong tu cung càp thièt bi mang và trièn 
kliai cho he thòng mang, he thòng wifi tri già trèn 1 ty dóng.

o Danh sàch càn bò ky thuàt (kèm bàng càp chùng chi lièn quan, hop dòng lao 
dòng) phuc vu cho còng tàc trièn khai làp dàt.

o Bào cào tài chinh 02 nàm gàn nhàt kièm toàn hoàc bàn nòp qua còng thòng tin 
dien tir dàm bào doanh thu bình quàn trèn 05 ty dòng và có lai.

o Cam kèt chàp nhan yèu càu vè ky thuàt, chàt luong, theo yèu càu tai Phàn II cùa 
Hò so yèu càu chào hàng;

o Cam kèt chàp nhan yèu càu vè dièu kièn tài chinh thuong mai theo yèu càu tai 
Phàn III cùa Ho so yèu càu chào hàng;

2. Thòi gian và dia dièm nòp Hò so’ chào hàng

- Thòi gian: truóc 15h00’ ngày ,<at#/..6./2022.

-  Dia dièm: Trung tàm mua sàm, Ngàn hàng TMCP Sài Gòn Hà Noi, tàng 3, Toà nhà 81 
Tràn Hung Dao, Hoàn Kièm, Hà Noi (Lièn hè Nguyèn Anh Dung, Dien thoai 
02439423388 mày lé 2929, DD: 0976365688). Moi Hò so chào hàng gùi tói sau thòi 
dièm nèu trèn dèu kliòng có già tri.
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PHÀN II
YÈU CÀU VÈ PHAM VI, KY THUÀT, CHAT LUONG

1. Muc tièu cua gói thau

Phù sóng Wifi truy càp mang noi bó cho toàn bó khu vuc làm viec cùa Tru só 
chinh phuc vu toàn bo mày tinh laptop cùa càn bó SHB hièn tai (khoàng 420 
mày) và sau này.

- Dàm bào mói triròng truy cap nhir nhau khi di chuyèn giìra càc tòa nhà, càc tàng

- Dàm bào dir phòng cho he thóng Wifi (he thóng dièu khièn -  controller)

- Nàng càp nàng lire quàn tri tàp trung, thóng nhàt tài nguyèn IP càp phàt cho he 
thóng laptop

2. Pham vi cùa gói thau

Nhà thau cung càp thièt bi và trièn khai làp dàt cho he thóng mang wifi nói bó SHB 
theo pham vi dirgc mò tà duai dày:

S tt T h iè t  bj
S o  l u o n g  h ién  

co
So  l u o n g  làp  d à t  bó  

su n g
G h i  chu

1 T ò a  n h à  11 H à n  T liu y è n

W L C  ( W if i  controller) 1 1

A P  ( A c c e s s  P o in t ) 0 9 T à n g  6 - 8

2 T ò a  n h à  81 T r a n  H irn g  D a o

A P  ( A c c e s s  P o in t ) 4 17 T à n g  1 - 7

3 T ò a  n h à  7 7  T r a n  H u n g  D a o

A P  ( A c c e s s  P o in t ) 1 4 T à n g  3 -7

4 T ò a  n h à  71 H à n g  T r ó n g

A P  ( A c c e s s  P o in t ) 0 6 T à n g  3 - 4

5 T ò a  n h à  93 L ò  D u e

A P  ( A c c e s s  P o in t ) 4 6 T à n g  3

6 T ò a  n h à  m ó i  c ù a  n g à n  h à n g  so

A P  ( A c c e s s  P o in t ) 0 8 ( D ir  k i è n  c h o  1 5 0  n h à n  v iè n

3. Yèu càu ve ho tro1 ky thuàt

Nhà thau phài cung càp càc giày tó, tài lièu chung minh dirgc khà nàng dàp irng càc yèu 
càu duge nèu cu thè duai dày:

a. Yèn càu chung



- Nhà thàu phài cung càp djch vu bào hành ho tro ky thuàt chinh hàng thòi han 36 
thàng, tòi thiéu theo co che 24x7 (24 gió/ngày, 7 ngày /tuàn)

- Nhà thàu phài cung càp chung thir cani kèt ho tro tir hàng Cisco dòi voi hàng hóa
chào thàu

- Doi vói tàt cà lòi phàt sinh thì nhà cung càp phài có tràch nhièm lièn he, phòi hop vói 
hàng dé xù ly, SHB se khòng phài tra càc chi phi phàt sinh trong truóng hop này. 

b. Yèu càu ky thuàt chi tiét
• Nhà thàu cung càp thiét bj elio he thòng mang wifi noi bò phài dàp ung yèu càu ve 

thóng so ky thuàt duoc mò tà duói dày:

STT Thiét bj Thòng so ky thuàt chi tièt

1 WLC (Wifi controller)

So lirong AP tòi da: 250 -  500 (vói Perfomance license) 
Sò luong Client tòi da: 5000, 10000 (vói Perfomance 
license)
Maximum Throughput: 5 Gbps, 10 Gbps (vói 
Perfomance license)
Maximum WLANs: 4096 
Maximum Vlans: 4096
Fixed Uplinks: 2x ÌOG/Multigigabit copper or 2x 
ÌOG/Multigigabit fiber

2 AP (Access Point)

Ho tro 802.1 In version 2.0, 802.1 lax, 802.1 lac,
Intergrated antenna
Interface:

lx 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) 
-  IEEE 802.3bz

- Management console port (RJ-45)
- USB 2.0

Hò tro uplink/downlink OFDMA
Downlink MU-MIMO with four spadai streams
20-, 40-, 80- and 160- MHz channels
PHY data rates up to 3.47 Gbps (160 MHz with 5 GHz)

• Càc yèu càu khàc:
- Khàc phuc, xù ly càc lòi phàt sinh trong quà trình hoat dòng theo tièu chuàn cùa nhà 

sàn xuàt
- Thuc hién tinh chinh và càu hình càc tham so he thòng de tòi uu nàng lire xù ly cùa 

he thòng theo yèu càu cùa SHB
- Ky su cùa hàng, hoàc ky su cùa nhà thàu duoc chùng thuc bòi hàng phài có màt tai 

dia dièm cùa SHB trong vòng 01 h (mot gió) sau khi nhàn duoc thòng bào và yèu càu vè vièc 
khàc phuc, xù ly su co. Trong vòng 04h (bòn gió) tù thòi dièm có màt tai dja dièm cùa SHB 
phài dè xuat duoc giài phàp khà thi dè khàc phuc su có và hoàn thành thuc hicn theo giài phàp 
duoc su dòng y cùa SHB;

Nàng càp phién bàn:
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o Nàng càp firmware cùa thiét bi: Nhà thàu có tràch nhièm thòng bào và phòi hgp vai 
SHB dé tién hành nàng càp firmware thiét bi dàm bào he thòng vàn hành ón dinh, an toàn dat 
hieu nàng cao;

o Nàng càp phièn bàn phàn mèm: Trong suòt thòri gian hieu lue cùa Dich vu ho trg ky 
thuàt, Nhà thàu có tràch nhièm thòng bào và phòi hgp vói SHB tién hành nàng càp phièn bàn 
phàn mèm cùa giài phàp chào thàu dàm bào càp nhàt càc tinh nàng mai nhàt cùa giài phàp.

- Trong suòt quà trình vàn hành he thòng, nhà thàu có tràch nhièm tir vàn và ho trg ky 
thuàt trièn khai khi SHB có nhu càu thay dòi càu hình hè thòng;

- Nhà thàu có tràch nhièm thòng bào, huóng dàn xù ly khi có lo hòng lièn quan dèn 
sàn phàm chào thàu cho SHB;

- Nhà thàu phài cam kèt: djch vu ho trg ky thuàt này sè duge thuc hièn bòi càc ky su 
chinh hàng và tuàn thù dùng càc quy dinh vé bàn quyén cùa chinh hàng dòng thói dàm bào hò 
trg xù ly lói phàt sinh dòi vói giài phàp 24/7.

Ho tro' ky thuàt
- Nhà thàu cung càp thòng tin càn bò dàu mòi dè SHB lièn lac khi có yéu càu tu vàn 

vé hò trg ky thuàt. Khi có su thay dòi vé càn bò dàu mòi, nhà thàu có tràch nhièm thòng bào 
bàng vàn bàn tói SHB và cung càp thòng tin càn bò thay thè;

- Nhà thàu có tràch nhièm tu vàn và hò trg càn bò ky thuàt cùa SHB trong càc cóng tàc 
quàn tri, vàn hành he thòng, thay dòi/nàng càp phièn bàn phàn mèm dòi vói càc sàn phàm 
cung càp.

Yèu càu trièn khai và tich ho’p  he thòng:
- Nhà thàu phài có tràch nhièm trièn khai và tich hgp vói càc he thòng sau cùa SHB:

o Trièn khai càu hình theo phuong àn SHB dà dua ra 
o Tich hgp thiét bi vói hè thòng NPS xàc thuc User cùa SHB 
o Tich hgp thiét bi vói he thòng NAC ForeScout 
o Tich hgp thiét bi vói he thòng SNMP, SIEM 
o Tich hgp thiét bi vói he thòng TACACS

PHÀN III
YÈU CÀU VÈ TÀI CHINH THlTONG MAI

1. Yèu càu ve thuong mai
1.1. Dòng tién chào già: Vièt Nam dòng.
1.2. Dòng tién thanh toàn: Vièt Nam dòng.
1.3. Phuong thuc thanh toàn: Chuyèn khoàn vào tài khoàn cùa nhà thàu (nhà thàu mó tài 

khoàn tai SHB).
1.4. Dièu kièn thanh toàn

-Bén mua tam ung cho bèn bàn 30% già tri hgp dòng kè tu ngày 2 bèn ky hgp dòng và 
Bèn bàn giao cho bèn mua giày dè nghi tam ung.
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-Bèn Mua thanh toàn cho Ben Bàn nòt 70% già tri hop dòng trong vòng 07 (bày) ngày 
kè tir ngày Bèn Bàn bàn giao cho bèn mua càc giày tò, tài lièu sau :

Bièn bàn nghièm thu bàn giao he thòng;
Giày dè nghj thanh toàn;
Giày chung nhàn xuàt su CO, chung nhàn chàt lirgng CQ (CQ càp cho SHB)
Hóa don tài chinh hgp le.
Triròng hop khàc hai bèn se dàm phàn thicc tè trong qua trình thirong thào hoàn thièn 

hop dóng (nèu có).
1.5. Thòi gian giao hàng và hoàn thành viéc làp dàt he thòng wifi: Nhà thàu dè xuàt thòi 

gian phù hop.

2. Bang chào già chi tièt

Nhà thàu trình bày Bàng chào già chi tièt nhu sau:

STT Tèn thiét bj 1 So luong Don già VND Thành tièn VND
I Chi phi thièt bi 1

1
WLC (Wifi controller), bao 
góm bào hành và ho tro ky 
thuàt 1 nàm

1

2 AP (Access Point), bào hành 
và ho tra ky thuàt 1 nàm 50

II Dich vii bào hành và ho tra 
ky thuàt
Nàm thu 2 1
Nàm thu 3 1
Cgng (1+2)
Thué VAT
Tòng già trj bao gòm VAT

3. Dièu kièn xem xét lira chon nhà thàu

Nhà thàu dirgc xem xét lira chon là don vj cung càp khi dàp ung càc yèu càu sau: 

-Dàp ung yèu càu ve nàng lue kinh nghièm, ky thuàt 

-Có già chào thàp nhàt

PHÓ TÓNG GIÀM BÓC
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