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胡志明市臺灣學校「A10603 教室老舊電腦汰換計畫」招標單 

序號 

số 

品名 

TênSảnPhẩm 

數量 

Sốlượng 

單價 

đơngiá 

稅 

VAT(10%) 

小計 

totol 

1 桌上型電腦-(台灣品牌 Acer 、Asus )  

處理器- Intel® Core™ i5-7400  

Processor64 bit  或以上 

晶片組-Intel® H110 

顯示晶片-Intel® HD Graphics，記憶體-8 

GB，支援雙螢幕輸出，設定 VGA優先輸出 

雙通道, DDR4 at 2133MHz  

擴充槽- 1 x 硬碟  2x 記憶體 

資料儲存應用-500GB 或以上 

區域網路-  Intel Gigabits Mbps 

音效卡 

前面板輸出端子-1 x 四合一讀卡機，1 x 耳

機，1 x 麥克風 或 1x（耳機+麥克風），

1xUSB3.0，2 x USB 2.0或以上 

後面板輸出端子-2 x USB 3.0，1 x HDMI，1 

x RJ45 LAN，1 x COM Port(Serial Port) ， 

1 xVGA port，1 x Kensington Lock  

讀卡機-四合一: SD/ SDHC/ SDXC/ MMC 

或以上 

電源規格-120W或以上，防突波 100-240V 

光學設備- DVD RW 讀 cd 24X以上 –內建或

外接 

電源線， 

軟體-Office 試用版，防毒軟體 

三年保固投標前需有實機測試 

76    

2 電腦螢幕 

(台灣品牌 Acer 、Asus )  

面板尺寸 : 21.5" 16:9 寬螢幕或以上 

輸入端子：VGA 

色彩飽和度 : 72%(NTSC)或以上 

面板類型 : In-Plane Switching 

真實解析度 : 1920x1080 或以上 

畫素點距 : 0.2652mm 

亮度 (最大) : 250 cd/㎡ 或以上 

Display Surface Non-gl 

顯示色彩 : 16.7M 

耗電量 

Power On Mode : 小於 25W* 

Power Saving Mode : 小於 0.5W 

76    
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Power Off Mode : 小於 0.5W 

Voltage : 100-240V, 50 / 60Hz 

前後傾斜 : +22°~-5° 

安全鎖-Kensington 防盜鎖孔 

電源線 ，VGA訊號線 

三年保固 
 

3 作業系統 WIN10 專業版 

(單機授權或教育版授權皆可)、還原軟體 

76    

4 附安裝及施工入電腦教室 

附中文鍵盤及滑鼠Keyboard & mouse 

保固一年bảohành  1 nam 

76    

5 電視機(50 吋)以上支架及線材 

Television Type: Smart Television, 55 inch 

Resolution: Full HD 

Operating System: Home Launcher 

Application: Web browser, YouTube, 

Facebook, Twitter, FPT Play, My music, Zing 

TV, Zing Mp3 

Remote Smart: Not available 

Internet connection: LAN port, Wifi 

Port: 2 x HDMI, 2 x USB 

Include: TV Wall Bracket 

2    

6 FIREWALL FORTINET + CORE 

SWITCH CISCO  防火墻及垓心交換機 

WS-C3650-24TS-S( 

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G 

Uplink IP Base 核心交換機) 

CON-SNT-WS6524SS(SNTC-8X5XNBD Cisco 

Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Up) 

S3650UK9-36E(CAT3650 Universal k9 iage) 

PWR-C2-250WAC(250W AC Config 2 Power 

Supply) 

CAB-TA-UK(United Kingdom AC Type A Power 

Cable) 

STACK-T2-BLANK(Type 2 Stacking Blank) 

PWR-C2-BLANK(Config 2 Power Supply 

Blank) 

FG-140D-BDL 

* Firewall FortiNet FortiGate FG-140D 

Security Appliance  防火墻 

40 x GE RJ45 (including 36 x switch ports, 

2 x MGMT/HA ports, 2 x WAN ports), 2 x GE 

1    
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SFP DMZ slots, 32GB onboard storage. Max 

managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 

-  Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 

2000 

Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 

5000, Concurrent SSL-VPN Users  300 

- Firewall Throughput : 2.5 Gbps 

- Concurrent Sessions ; 2 Milion 

- New Sessions/Second : 22,000 

- IPS Throughput : 950 Mbps 

- IPSec VPN Throughput : 450  Mbps 

- Antivirus Throughput : 320 Mbps 

Including 01 Year technical support & 

update  license .Hardware Return and 

Replace (20 days) 

24X7 Firmware support 

8X5 Email Support only 

安裝及設定 防火墻及 Switch VLAN 

三年保固 

備註 品牌：為台灣一線品牌 

規格：上列之規格或更新之規格 

    

總價 

tổnggiá 

 

VND (Baogoam 10% VAT) 

優先減價 

giảmgiá 

 

VND (Baogoam 10% VAT) 

第一次減價 

giảmgiá 

 

VND (Baogoam 10% VAT) 

公司 

công ty 

 業主 chủnhân 胡志明市臺灣學校 

Taipei School in HCMC 

業務 

kinhdoanh 

 電話 điệnthoại 08-54179006-131 

08-54179006-133 

電話 

điệnthoại 

 傳真 Fax 08-54179001 

地址 

địachỉ 

 聯絡人 

ngườiliênhệ 

手機 di dong 

郵件 Email 

李麗美 01236320018(台) 

lee1216@tisnes.ntpc.edu.tw 

 郵件 

Email 
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胡志明市臺灣學校 A10603教室老舊電腦汰換計畫 

 公開取得報價單及投標須知 
 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THAM GIA ĐẤU THẦU 
TÊN GÓ I THẦU :GÓ I THẦU MÁ Y VI TÍNH (A10603) 

以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。 
各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。 

Nội dung của bảng quy định này do đơn vị phát thầu quy định, các nhà thầu không được chỉnh 

sửa. Các phầnchọn lựa sẽ do đơn vị phát thầu chọn phù hợp với công trình cần đấu thầu. 

一、本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定。 

   Công trình đấu thầu dựa theo luật đấu thầu của chính phủ Đài Loan và các quy định do đơn vị 

chủ quản của luật đó thực hiện. 

二、本標案名稱：A10603教室老舊電腦汰換計畫。 

Têncôngtrình : A10603 kế hoạch thay máy tính cũ trong lớp học 

三、本採購標的及採購金額級距 gói thầu thuộc thầu công trình 

    本採購標的 
█財務。 
    本採購屬 
█逾公告金額之採購。 
四、本採購：訂底價，但不公告底價。 
Gói thầu này có định giá sàn nhưng không công bố  

五、上級機關名稱：駐胡志明市經濟文化辦事處。 
Cơ quan chủ quản :Văn phòng Kinh tế Văn Hóa Đài Bắc tại TP.HCM  

        六、招標方式為：依採購法第 19條規定公開取得書面報價或企劃書。 
Phương thức đấu thầu :căn cứ điều 19 luật đấu thầu côn gkhai bảng báo giá hoặc bảng kế hoạch  

   七、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：         
自公告日或邀標日起至等標期之四分之一，其尾數不足 1 日者，以 1 日計。 
Các nhà thầu có thắc mắc về nội dung đấu thầu, kể từ ngày công bố thầu đến 1/4 thời hạn chờ 

mở thầu, cần thông báo với đơn vị phát thầu bằng văn bản để được giải thích. (nếu thời hạn đó 

chưa đên 01 ngày, sẽ được tính bằng 01 ngày). 

機關以書面答覆前條請求釋疑廠商之期限：投標截止期限前 1 日答覆。 

Khi nhận được văn bản thắc mắc trên của nhà thầu, đơn vị phát thầu phải trả lời bằng văn bản 

cho nhà thầu trước thời hạn mở thầu 01 ngày. 

        八、廠商應遞送投標文件份數：1式 3份。  
Hồ sơ tham dự đấu thầu cần chuẩn bị 3 bộ . 
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       九、本採購須知自西元 2017 年 10 月 13 日 10 時起公告於本校網站，網址 ：
http://taipeischool.org/。 

Nội dung đấu thầu kể từ 10:00 giờ ngày 13/10/2017 được đăng trên trang web 

http://taipeischool.org/ 

    十、公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：西元 2017 年 
       10 月 25 日（星期三）10:00。 

Thời gian mở thầu : 10:00 ngày25/10/2017 

     十一、公開開標案件之開標地址：Lo,S3,Khu A,Do thi Moi,Nam TP, P.Tan Phu, Q7  

Địa chỉ mở thầu : Trường Đài Bắc (Lo,S3,Khu A,DothiMoi ,Nam TP,P.TanPhu, Q7) 

    十二、開標地點：臺灣學校中學部二樓簡報室。 
Địa điểm mở thầu:Phòng Họplầu 1 khốiTrunghọc. 

    十三、公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：2 人 
Số người tham dự đấu thầu của mỗi nhà thầu: 02 người。 

     十四、本採購開標採：分段開標，先審查證件。 

Quá trình đấu thầu sẽ xét tư cách thầu của mỗi nhà thầu. 

     十五、押標金:82,900,000VND（未得標廠商於會後立即退還；得標廠商將轉為履
約保證金，驗收完畢後再退還） 

Cọcthầu : 82,900,000VNDVND (cọc thầu sẽ hoàn trả nếu nhà thầu không lấy được thầu; 

Trường hợp nhà thầu lấy được thầu sẽ chuyển thành tiền bảo hành thực hiện hợp đồng và sẽ hoàn 

trả sau khi công trình được nghiệm thu hoàn tất)..  

     十六、公告預算金額:十六億五千八百萬越盾 
Công bố dự toán :1,658,000,000VND 

      十七、決標原則：最低標 
Nguyên tắc quyết định thầu :giá thầu thấp nhất. 

     十八、本採購決標方式為：總價決標。 
        Phương thức quyếtđịnh thầu :căn cứ tổng giá thầu. 

      十九、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下： 

Hồ sơ tư cách thầu cần chuẩn bị bao gồm : 

（1） 營利事業登記證明(營利事業登記證營業項目有記載)。 
Giấy phép đăng ký kinh doanh (ngành nghề kinh doanh có hạng mục tham dự đấu 

thầu) 

（2） 最近一期納稅證明文件(須經稽徵機關核章及公庫蓋章之收據聯)（如不及
提出最近一期、得以前一期代之、新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，
得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證
相關文件代之）。 

     Chứng nhận nộp thuế gần nhất (có dấu của cơ quan thuế) 

二十、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本 供查驗，

查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，將撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償

http://taipeischool.org/
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損失。 

Trường có quyền yêu cầu các nhà thầu xuất trình bản chính của các hồ sơ tư cách nhà thầu.Nếu 

có gian dối sẽ hủy kết quả thầu, hủy hợp đồng, đồng thời truy cứu bồi thường tổn thất. 

     二十一、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履 
行之契約責任：由招標機關另備如附件。 
Trách nhiệm thực hiện hợp đồng, số lượng, quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn, công năng, địa 

điểm …của công trình thầu sẽ do đơn vị phát thầu đính kèm..  

     二十二、全份招標文件包括：（可複選） 

Toàn bộ hồ sơ dự thầu bao gồm 

■(1)營業執照或設立證明。Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
■(2)投標須知。Những điều cần biết tham dự đấu thầu. 
■(3)投標標價清單。Bảng báo giá đấu thầu 
■(4)納稅證明。Chứng nhận nộp thuế 
□(5)其他 Khác 
 
投標商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文
件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文
件，密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密
封後，再以大封套合併裝封。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、
地址及採購案號或招標標的。 
Nhà thầu cần điền đầy đủ thông tin hồ sơ thầu (không dùng viết chì), cho vào bao thư niêm 

phong. Bên ngoài bao thư ghi rõ tên nhà thầu, địa chỉ, tên công trình thầu  

二十三、投標方式：填寫報價標單後分別投入牛皮紙袋，彌封並於封口處蓋上公司章，
於西元 2017年 10月 25日（星期三）09 時 30 分前送至總務處。 
Nộp hồ sơ :trước 9:30 ngày 25 .10.2017 sau khi dán niêm phong nộp đến phòng Tổng 

vụ trường. 

二十四、付款方式: 簽約後付 30%，驗收後付 70%。惟需以 5%做為保固金，一年到期後再

退回。  
Phương thức thanh toán : thanh toán 30% sau khi ký hợp đồng, nghiệm thu hoàn tất 

thanh toán 70%, sau thời hạn bảo hành 01 năm sẽ thanh toán 5% còn lại. 
二十五、採購安裝:合約簽訂後 45 天內採購暨安置於學校完畢 (位置由學校總務處指定)，

如遇學校教學上課時間，得以和學校商議討論，如無法於學校規定時間內完
裝完畢，每逾期一日罰扣總金額之千分之一。 

    Lắp đặt mua sắm: trong vòng 45 ngày sau khi ký kết hợp đồng phải hoàn thành 
việc lắp đặt mua sắm, nếu trùng với thời gian lên lớp của trường thì phải cùng 
trường thảo luận, nếu trong thời hạn thỏa thuận không lắp đặt hoàn tất, quá thời 
hạn một ngày phạt 0.1% trên tổng giá trị . 

二十六、本採購於預算金額額度內保留增購權利。 

 Trong mức giá trị dự toán, việc mua sắm bảo lưu quyền tăngnhu cầu thu mua. 


