
THÔNG BÁO MỜI THẦU 
           
Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án 
đầu tư trang thiết bị năm 2012, nội dung cụ thể như sau: 

 
1/  Dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo cho các ngành sư phạm 
thuộc Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015:             
 

Tên gói thầu Giá trị gói thầu 
(VNĐ) 

1/ Gói thầu số: MTSP01 - Trang thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp 
giảng dạy; nhằm cung cấp một số thiết bị thí nghiệm như: 

Máy chiếu; Bảng tương tác; PENTRAY ; Chân treo màn hình; Linksys ; 
Máy chiếu vật thể kỹ thuật số ; Máy tính xách tay;Máy quay 
Handycam® - Máy quay ổ cứng (HDD);Ghế gấp liền bàn ;Bàn giáo 
viên chân sắt ;Máy chiếu học tập;Màn chiếu điện (kèm theo 
Remote);Adobe Presenter 7;CAMERA ;ĐẦU GHI  HÌNH 16 Kênh 
;HDD lưu trữ: HDD lưu trữ 1Tb 

580.200.000,00 

2/ Gói thầu số: MTSP02 - Phòng thí nghiệm phân tích môi trường - 
Khoa Hóa; nhằm cung cấp một số thiết bị thí nghiệm như: 
Thiết bị đo pH/nhiệt độ để bàn;Thiết bị đo pH cầm tay 
Hệ đo COD;Máy đo độ đục để bàn;Bộ thiết bị đo BOD; Nồi hấp khử 
trùng;Thiết bị lấy mẫu nước ;Bơm lấy mẫu khí, mẫu bụi cá nhân 

611.300.000,00 

3/ Gói thầu số: MTSP03 - Phòng thí nghiệm Vật lý - Khoa Lý; nhằm 
cung cấp một số thiết bị thí nghiệm như: 
Bộ thí nghiệm cơ học trên bảng từ;Đo gia tốc rơi tự do 
Bộ thí nghiệm thực hành về quang hình trên trục quang học ;Bộ thí 
nghiệm quang học trên bảng từ;Phương trình khí lý tưởng - Định luật 
Boyle Mariot;Bộ thí nghiệm điện/điện tử 1 ;Bộ thí nghiệm điện/điện tử 
2;Bộ đo từ trường Trái Đất, từ trường cuộn dây;Con lắc toán học 

746.000.000,00 

4/ Gói thầu số: MTSP04 - Phòng sinh học thực nghiệm - Khoa Sinh-
Môi Trường; nhằm cung cấp một số thiết bị thí nghiệm như: 
Bộ thu mẫu khí;Bộ đo BOD;PILOT Nghiên cứu xử lý nước thải bằng 
phương pháp sinh học hiếu khí (PILOT AEROTEN);Máy đo vi khí hậu 
cầm tay 

610.500.000,00 

 
2/  Dự án đầu tư trang thiết bị năm 2012 thuộc Đề án đào tạo ngoại ngữ Quốc gia của 
Đại học Đà Nẵng:             
 

Tên gói thầu Giá trị gói thầu 

(VNĐ) 
1/ Gói thầu số: MTNN01 - Trang thiết bị hệ thống máy chủ và thiết bị 
phụ trợ phòng thi online; nhằm cung cấp một số thiết bị thí nghiệm 
như: 
Hệ thống máy chủ cho phòng thi Online 
Máy chủ 

3.365.105.000,00 
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Hệ thống cân bằng tải đường internet 
Hệ thống tường lửa bảo vệ máy chủ trong quá trình truyền dữ liệu  
Lan Switch  
Tủ Mạng 
Nguồn 10 ổ cắm dùng cho DataRack 
Brand-Rex Cat 6 UTP RJ45 Cord Grey @ 2m 
Chi phí thi công,cài đặt,chuyển giao công nghệ 
Phòng dạy, học ngoại ngữ và thi online 
Hệ thống Lab đa phương tiện Multimedial) 
Bộ điều khiển trung tâm Lab (Teacher Console) đã bao gồm máy giáo 
viên tích hợp bên trong  
Màn hình chuyên dụng LCD 18.5' và thiết bị VGA card chia từng 
màn hình. 
Keyboard, Muose USB  
Tai nghe chuyên dụng Full Duplex Headset  with Stereo Microphone 
Và thiết bị âm thanh sound Card chuẩn Digital Audio Sound 5.1 
Linksys SD224 - 24 Port 10/100Mbps Ethernet Switch 
VGA Cable output 5m  
VGA Cable output 10m  
VGA Cable output 15m  
VGA Cable output 20m  
USB Cable 10m  
USB Cable 5m  
Vật tư phụ (Nẹp nhựa, đinh ốc, Nẹp nhôm cắt âm nền,...) 
Phí vận chuyển, Phí thi công, lắp đặt, Kiểm tra hệ thống, Đào tạo & 
hướng dẫn sử dụng 
Phần mềm điều khiển hệ Lab Multimedia Lab  
Bộ Phần mềm dạy và học tiếng anh cho phòng 40HV 
Thiết bị chuyên dụng hỗ trợ phòng Lab Multimedial  
Bảng tương tác đa năng thông minh 
Máy chiếu gần Infocus  
Chân Bảng tương tác đa năng có gắn máy chiếu  
Bàn Giáo viên chuyên dụng cho hệ thống Lab 
Ghế Giáo viên  
Bàn học viên chuyên dụng 2 chỗ 
Ghế học viên 
Hê thống âm thanh cho phòng Lab 
Hệ Camera cho phòng máy chủ và 05 phòng thi 
Camera hồng ngoại quan sát ngày và đêm 
Đầu ghi và chia hình KTS,16 kênh input, quan sát hình ảnh qua 
internet. 
HDD 3.5" SATA 2 10EARS 1.000GB/7200rpm, cache 64MB, 
GP(1TB) 
Chân đế xoay giúp camera có thể quan sát lên, xuống, trái, phải với 
góc quay ngang từ 0-358 độ có tốc độ quay 3.5 độ/giây. 
ADAPTOR  ổn định điện DC 12V - 2A 
Chi phí thi công và vận chuyển  
Dây cáp tín hiệu 
Dây điện nguồn 
Máy lạnh cho hệ thống server và 5 phòng học và thi online 
Máy lạnh 1,5HP 
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2/ Gói thầu số: MTNN02 - 04 phòng học ngoại ngữ đa năng; nhằm 
cung cấp một số thiết bị thí nghiệm như: 
THIẾT BỊ TIN HỌC CỦA PHÒNG HỌC ĐA NĂNG 
Máy tính của giáo viên 
Máy tính của học sinh 
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CHO PHÒNG HỌC ĐA NĂNG  
Phần mềm multimedia dùng cho Giáo viên điều khiển và quản lý lớp 
học ngôn ngữ;   
Phần mềm multimedia dùng cho học viên,  
Box học viên  
Hệ thống điều khiển  
Bộ tai nghe kèm Stereo Micrphone Multimedia,  
THIẾT BỊ MẠNG LAN DÙNG CHO PHÒNG HỌC ĐA NĂNG  
Switch 24 port PLANET 19" Rackmount  FNSW-2401;  
AMP Cable UTP cat 5e 4 pair;  
AMP Connector RJ45;  
THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU, ÂM THANH VÀ PHỤ KIỆN  CHO 
PHÒNG HỌC  
Máy chiếu LCD  
Máy chiếu vật thể  
Màn chiếu treo tường 84” + giá treo đa năng; 
Phụ kiện lắp đặt máy chiếu; 
THIẾT BỊ NỘI THẤT PHÒNG HỌC ĐA NĂNG  
Bàn + ghế chuyên dụng của giáo viên; 
Bàn chuyên dụng của học sinh 02 chỗ ngồi;  
Ghế cho học viên; 
Chi phí vận chuyển, triển khai, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và các phụ 
kiện kèm theo phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị tại đơn vị sử dụng 

4.748.892.000,00 

 
 Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển. 
 Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2012 đến trước 08 giờ 30, ngày 

22 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính)1. 
 Địa điểm bán HSMT:     Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng 
                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng 
                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536 
 Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng VN); 
 Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng 
                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng 
                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536 
 Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2012 
 Hình thức bảo lãnh dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại: Ban 

Kế hoạch – Tài chính  Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 41 Lê Duẩn – Q.Hải Châu – Tp Đà 
Nẵng (Thời gian nộp: Trước thời điểm đóng thầu). 

         Đại học Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho gói 
thầu nêu trên. Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:  

Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;  
41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;  
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hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:  
0511.3817383      Fax: 0511.3812536 

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển 
tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Quản trị - Thiết bị sẽ gửi 
ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc 
bị mất.  
 Trân trọng. 

 
 
 
 


