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THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH
WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại Số 6, Ngõ 18, Đường Nguyễn Cơ Thạch,
Nam Từ Liêm, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Cung cấp
thiết bị phục vụ điều tra khảo sát đa dạng sinh học” của dự án ECODIT/GA với chi tiết cụ
thể như sau:
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Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật

MÁY ĐỊNH VỊ VỆ
TINH CẦM TAY-GPS
MAP 64S

-

Kích thước màn hình: 3.6 x 5.5 cm
Dung lượng bộ nhớ trong: 4Gb
Độ phân giải màn hình: 160 x 240 pixels
Pin: AA
Kích thước máy: 610 x 160 x 36 mm
Trọng lượng: 260 g
Loại màn hình: Tinh thể lỏng TFT, 65.000 màu
Nguồn điện sử dụng: 02 Pin AA, NiMH hoặc Lithium.
Thời gian sử dụng Pin: Khoảng 16 giờ
Chống thâm: Đạt tiêu chuẩn IPX7
Hệ bản đồ: WGS 84, VN 2000,… và hơn 100 hệ bản đồ
khác nhau trên thế giới.
Hệ tọa độ: UTM, Lat/Long, Maiden head, MGRS,…
Độ nhạy máy thu: Mạnh và cực nhanh, sai số từ 1 – 5
mét. Nhận được tín hiệu vệ tinh cùng lúc từ 2 hệ thống
GPS của Mỹ và Glonass của Nga.
Dải nhiệt độ hoạt động: Từ -200C đến + 700C
Giao diện với máy tính: Cổng USB tốc độ cao và tương
thích với chuẩn NMEA 0183
Tiêu chuẩn môi trường: RoHS
Cài đặt sẵn bản đồ giao thông chi tiết của 64 tỉnh , thành
Việt Nam
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, loại thẻ nhớ Micro SD.
Có khả năng tải bản đồ vào máy, tương thích với chức
năng Custom Map
Bộ nhớ điểm (waypoint): 5000 điểm
Hành trình: Thiết lập được 200 hành trình, mỗi hành trình
có thể đi qua 250 điểm.
Bộ nhớ lưu vết: 10.000 điểm, có thể lưu được 200 Saved
Track.
Chức năng Routing: Dẫn đường theo tuần tự nếu đã cài
đặt bản đồ giao thông.
Chức năng dẫn đường bằng hình ảnh (photo navigation)
La bàn điện tử và khí áp kế đo cao độ bên trong máy
Chức năng chia sẻ dữ liệu với các GPS tương tích bằng
Wireless
Lịch vệ tinh (Tìm thời gian đo tốt nhất)

President: Pavan Sukhdev
Director General: Marco Lambertini
President Emeritus: HRH The Duke of Edinburgh
Founder President: HRH Prince Bernhard of the Netherlands
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lượng
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Registered as: WWF-World Wide Fund for Nature, WWF-Fondo Mondiale per la Natura
WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF-Fonds Mondial pour la Nature
WWF-Welt Natur Fonds. Formerly as World Wildlife Fund
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MÁY ẢNH KỸ
THUẬT SỐ
EOS 750D KIT 1855mm F/4-5.6 IS STM

3
ỐNG NHÒM NGÀY
PROSTAFF 5 10x50

-

Chức năng cảnh báo vùng nguy hiểm
Thông tin mặt trăng, mặt trời và lịch thủy triều.
Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy.

-

Cảm biến CMOS 24.2 megapixel.
Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 6
Hệ thống lấy nét lai (Hybrid CMOS AF III)
Hệ thống đo nét tiên tiến với 19 điểm
Màn hình LCD 3.0inch cảm ứng
Tốc độ màn trập 1/4000 giây đến 30 giây
Tốc độ chụp liên tục tối đa 5.0 hình/giây
ISO 100-6400 ( mở rộng 12800)
Thẻ nhớ tương thích : SD/ SDHC/SDXC
Quay phim Full HD
Hỗ trợ Wi-Fi và NFC
Trọng lượng: 565g
Pin tương thích LP-E17
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Chống thấm nước (lên tới 1m trong 10 phút) và chống
đọng sương
Thiết kế khoảng nhìn dài cung cấp trường nhìn rõ ràng
ngay cả với người đeo kính.
Ống kính mạ đa lớp cho hình ảnh tươi sáng hơn.
Vòng đệm cao su ống ngắm xoay và trượt với nhiều bấm
tạo thuận lợi định vị mắt tại điểm đặt mắt chính xác.
Thấu kính thủy tinh tái chế không chứa chì và asen được
sử dụng cho tất cả ống kính và lăng kính.
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ỐNG NHÒM QUAN
SÁT BAN ĐÊM 2 MẮT
NOB3X

5
ĐÈN PIN ĐEO TRÁN
JETBeam HR25

- Thế hệ 1.
- Độ phóng đại: 3X
- Bán kính vật kính: 42mm
- Cân nặng: 918g
- Kích thước: 170 x 147 x 64 (mm)
- Thị trường (FOV@200ft/64.4m) : 21.2m
- Nguồn: Pin CR123 3V lith.
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-
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Công suất phát sáng: 1180 Lumens
Led: SST40N4BC
Chiếu xa:150 mét
Nguồn: 1 pin 18650
Chống bụi và nước: Tiêu chuẩn IPX6
Chóa phản xạ: OP
Màu sắc: Đen
Kích thước đèn: 82x26x29mm
Trọng lượng: 83g
Có dây đeo trán chắc chắn.
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1. Địa điểm nhận thiết bị
- Văn phòng WWF Huế.
- Địa chỉ: 150, Trương Gia Mô, Vĩ Dạ, Huế
2. Tiến độ công việc: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (dự kiến là ngày 16/4/2018)
Tháng/năm

Nội dung công việc

Ngày 1- ngày
6- kể từ ngày
ký hợp đồng

Vận chuyển và lắp đặt thiết bị

Ngày 7- ngày
8- kể từ ngày
ký hợp đồng

- Vận hành thử nghiệm thiết bị

Ngày 9- ngày
10- kể từ ngày
ký hợp đồng
Ngày 9- ngày
10- kể từ ngày
ký hợp đồng

Người phụ trách

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Kết thúc hợp đồng

- Đơn vị cung cấp dịch
vụ
- WWF Việt Nam
- Đơn vị cung cấp dịch
vụ
- WWF
- WWF
- Đơn vị cung cấp dịch
vụ
- WWF
- Đơn vị cung cấp dịch
vụ

3. Điều kiện tham gia đấu thầu
- Nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa phải có đầy đủ điều kiện và năng lực kinh doanh mặt
hàng thiết bị nói trên theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Có văn phòng đại diện cố định và đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ hậu mãi như chế độ
bảo hành khiếu nại trong thời gian thiết bị còn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất;
- Có kinh nghiệm trong hợp tác với các Tổ chức Phi chính phủ trong việc cung cấp các
thiết bị cho cộng đồng địa phương là một lợi thế;
- Các thiết bị trong gói sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, số lượng và theo đúng yêu
cẩu kỹ thuật của WWF-Việt Nam.
4. Hồ sơ đấu thầu ghi rõ các thông tin về
- Nhãn hiệu, chi tiết kỹ thuật của bộ sản phẩm;
- Tổng giá tiền bằng VND và các chi phí liên quan (như thuế GTGT, phí vận chuyển, các
loại thuế liên quan khác, nếu có…);
- Phương thức và hình thức thanh toán (yêu cầu tạm ứng nếu có);
- Hình thức vận chuyển và thời gian lắp đặt;
- Chính sách chiết khấu, chi tiết về điều khoản bảo hành, chi nhánh ở Việt Nam (nếu có).
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5. Nguyên tắc chọn thầu
Căn cứ chất lượng sản phẩm và giá cả tốt nhất kèm các điều kiện vận chuyển, thời gian lắp
đặt và điều khoản bảo hành.
6. Hồ sơ báo giá bao gồm
- Hồ sơ công ty (Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực …)
- Thư chấp thuận tham gia chào giá cho gói thầu
- Báo giá
Hồ sơ Báo giá ghi rõ nội dung:

HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH ““Cung cấp thiết bị phục vụ
điều tra khảo sát đa dạng sinh học””
Và phải được dán kín & niêm phong gửi theo đường Bưu điện/Chuyển phát nhanh/Phát thư
tay tới Tổ chức WWF-Việt Nam trước 17h30 ngày 11/4/2018 theo địa chỉ:

Người nhận: Nguyễn Thị Hậu – Cán bộ Hành chính
Văn phòng liên lạc WWF-Việt Nam tại Quảng Nam
Số 77 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3810735.
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018
T/M WWF-Việt Nam
Giám đốc dự án
(Đã ký)

Lương Viết Hùng

4

