
THÔNG BÁO 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân thông báo đến các đơn vị, tổ chức có 

đầy đủ năng lực trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng Hệ thống Camera an 

ninh. 

I. Nội dung công việc: 

Hiện nay đơn vị chúng tôi đang đưa vào khai thác, vận hành Hệ thống Sơn tĩnh điện và 

Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Để phục vụ cho nhu cầu đảm bảo an ninh phía chúng tôi 

đang cần đơn vị tư vấn lắp đặt lắp đặt, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng Hệ thống Camera an 

ninh thực hiện một số nội dung công việc như sau: 

1. Lắp đặt mới hệ thống camera quan sát bao gồm 3 camera xoay 3600 và 2 camera cố 

định:Cụ thể như sau: 

 + 3 camera xoay 3600 có thể quan sát phạm vi nhìn xa 100-120 m, hình ảnh 

rõ nét 

   + 2 camera cố định có thể quan sát phạm vi 50-70m, hình ảnh rõ nét. 

2. Kết nối hệ thống camera đã có sẵn vào hệ thống camera mới; 

3. Bảo hành, bão dưỡng hệ thống camera cũ hoặc nâng cấp nếu cần thiết. Cụ thể như 

sau: 

Hiện tại chúng tôi có 3 hệ thống camera riêng biệt bao gồm: HT camera nhà máy, HT 

camera tại Trạm dừng nghỉ Hoàng Nhân, HT camera tại trụ sở chính Công ty đường 

21 tháng 8, tp Phan Rang-Tháp Chàm; 

 Các đơn vị nếu đáp ứng đủ năng lực có thể tham gia hợp đồng bảo hành và nâng cấp 

3 hệ thống camera đã nêu trên; 

II. Yêu cầu: 

Các đơn vị tham gia tìm hiểu và thực hiện những nội dung nêu trên phải đáp ứng các điều 

kiện như sau: 

1. Là tổ chức, cơ quan được nhà nước công nhận; 

2. Có lịch sử hợp đồng thi công lắp đặt, bảo hành HT camera cho các tổ chức cá nhân 

khác; 

3. Gửi đến chủ đầu tư Bảng báo giá gói lắp đặt Hệ thống camera mới như đã nêu tại 

điều 1 Khoảng I;  

4. Thực hiện gói sữa chữa, nâng cấp và bảo hành HT camera cũ như đã nêu tại điều 3 

Khoàng I; 

5. Đáp ứng yêu cầu bảo hành sữa chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra. Cụ thể chủ đầu tư 

sẽ giữ lại 15% chi phí sau thuế đối với gói lắp đặt HT mới (hoặc 10% đối với gói bảo 

hành) dùng cho việc bảo hành. Số tiền giữ lại sẽ hoàn trả sau khi kết thúc bảo hành.Chi 

tiết sẽ được thương thảo khi ký hợp đồng 

III. Thông tin: 



Vậy đơn vị nào đáp ứng được nhu cầu nêu trên muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ 

SĐT:01689440033(Nguyễn Hoài Nam) 

 

 

 


