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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số: 37 /QĐ-VP

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị
gói thầu thi công, lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND
tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của
UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm
vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo
Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-VP ngày 25/12/2018 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét Đơn xin đăng ký nhận thầu ngày 17/5/2019 của Công ty TNHH Tư
vấn thẩm định giá và kiểm toán MKT về việc tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị
gói thầu thi công, lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh và đề nghị của Trưởng
phòng Quản trị - Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị gói thầu thi
công, lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh, với những nội dung sau:
1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và
kiểm toán MKT; địa chỉ: số 540, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.
2. Giá chỉ định thầu: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).
3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện: Tối đa 5 ngày kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu
lực.

5. Yêu cầu thực hiện: Thẩm định giá vật tư, thiết bị gói thầu thi công, lắp
đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh, chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Quyết định này là căn cứ để ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn
thẩm định giá; nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc
Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và kiểm toán MKT, các bộ phận và cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Lãnh đạo Văn phòng, Chủ tịch CĐCS,
Trưởng Ban TTND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (03 bản).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quốc Đạt
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Phụ lục
THẨM ĐỊNH GIÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VP ngày 20/5/2019
của Chánh Văn phòng UBND tỉnh)
STT

Danh mục hàng hóa
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Thiết bị
Thiết bị phát sóng wifi cnPilot E410 Cambium
Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac
16 SSID và 256 user truy cập đồng thời
Max Throughput: +1.167 Gbps
Tầm phủ sóng tối đa: 180 m (600 Ft)
Chức năng Roaming không cần Controller
Cho phép tạo lưới mạng Mesh
Hỗ trợ phân tích các kênh nhiễu và không nhiễu
Bảo mật mã hoá WPA-WPA2,xác thực Radius Server...
Thiết bị phát sóng wifi cnPilot E600 Cambium
Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac cho phép
kết nối đồng thời lên đến 512 user truy cập đồng thời
Max Throughput: +3.85 Gbps
Tầm phủ sóng tối đa: 250m
Chức năng Roaming không cần Controller
Cho phép tạo lưới mạng Mesh
Hỗ trợ phân tích các kênh nhiễu và không nhiễuBảo mật mã
hoá WPA-WPA2,xác thực Radius Server..., Cơ chế lọc
MAC chỉ ngăn chặn người dùng truy cập trái phép trong
cùng hệ thống mạng.
Tủ Rack 20U:
Kích thước thực: 1050 x 600 x 600 (mm), Tải trọng: trên 4
bánh xe có chân phanh và chân tăng, 1 Cửa lưới, 1 quạt hút
nhiệt.
Thiết bị chuyển mạch: Cn Maxtrix switch : MX EX2028xxA-E
Throughput : 128Gbps
- Cổng 10/100/1000 : 24
- Cổng uplink : 4 SFP+
- Maximum routes : 64
- QoS : 8
- Nguồn : n/a, AC
- Trọng lượng : 2.77kg
- Kích thước : 44 x 4.4 x 20.9cmLayer 2: Port grouping up
to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports
for each (dynamic) 802.3ad link aggregation.
Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up
to 1K static routes
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Đơn vị
tính
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HPE ProLiant ML10 E3-1225v5
Intel® Xeon® E3-1225v5 (3.3GHz/4-core/8MB/80W)
HP 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-2133
Unbuffered
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug
Intel RST SATA RAID ( RAID 0, 1, 5, 10 )
Intel® Ethernet Connection I219-LM 1 Ports per controller
Interfaces: Display Port
4 LFF HDD Bays (Non Hot Plug)
SATA DVD-RW/ROM Optical Drive Option
300W Multi-Output Power Supply
Tower (4U)
Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year
labor, 3-year on-site support.
Hệ thống phần mềm Quản lí tập trung thiết bị wifi tại máy
chủ(ảo hoá controler)
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Đầu nối cáp mạng RJ Cat6
Cable UTP Cat 6e 4 pair(TE 610M-BLMBAP:C6,CM,4/23,BLUE)
Dây điện
Ống nhựa trắng chống cháy đi dây cáp mạng
Nẹp nhựa 2,5 cm
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Phụ Kiện lắp đặt

II

Thi công hệ thống wifi
Kéo, rải cáp dẫn dọc theo tường hoặc trên sàn nhà với
mét
đường kính của cáp dẫn <=80
Lắp đặt tủ thiết bị
tủ
Hàn, đấu nối cáp vào đầu giắc cắm, loại giắc cắm đầu phiến
giắc
cáp mạng (vào Outlet và Patch Panel, 70*2=140 giắc)
cắm
Lắp đặt thiết bị mạng wifi
thiết bị
hệ
Cài đặt cấu hình thiết bị mạng và hệ thống quản lí tập trung
thống
Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động và hiệu chỉnh
thiết bị
thiết bị mạng. Loại thiết bị chuyển mạch (Switch)
hệ
Kiểm tra chạy thử toàn bộ hệ thống mạng
thống
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