HỘI VÌ S ự PHÁT TRIỂN
CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:
/AEPD-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày Xề tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO GỬI BÁO GIÁ CẠNH TRANH
MUA SẮM TRANG THIÉT BỊ PHÒNG CHÓNG THIÊN TAI,
NẠN

cứu

Hộ

cứu

Kính gửi: Quý công ty/ đon vị có Hên quan
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của dự án “Nâng cao năng lực cho
thanh niên khuyết tật và người khuyết tật dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã
hội theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Cơ quan viện trợ Ailen thuộc Đại sứ quán Ailen tại Hà Nội tài trợ, AEPD kính mời Quý Công ty/đơn vị có
đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực chào hàng cung cấp các trang thiết
bị phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn với các thông tin chi tiết như sau:
Gói thầu: Mua sắm gói trang thiết bị phòng chống thiên tai, cứu Ịiộ cứu nạn cho 02 xã
Trường Xuân và Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Thuộc dự án: Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật và người khuyết tật dân
tộc thiếu số trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và thích ứng với
biến đổi khí hậu năm 2019
Nguồn vốn: Cơ quan viện trợ Ai-len thuộc Đại sứ quán Ailen tại Hà Nội
Mục tiêu:
- Nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai cho các địa phương bao gồm các
Ban phòng chống thiên tai cấp xã và các tiểu ban ở các thôn
- Nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp của địa phương
- Lồng ghép hòa nhập nhu cầu của người khuyết tật vào kế hoạch phòng chống
thiên tai của địa phương;
Bên gửi thông báo: Hội vì Sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình - Đơn
vị thực hiện dự án
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
Yêu cầu báo giá:
-

Các gói trang thiết bị hỗ trợ trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu
nạn. Thông tin chi tiết như sau:
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Tiêu chuẩn kỹ thuật

Hạng
mục

Hãng: Makita Nhật Bản
Máy cưa xích xăng, 2 thì ! EA3201S40B
- Hiệu TOA ER 1215S-9V/23W,
- Xuất xứ: Nhật Bản, lắp ráp tại Indonesia
- Có còi hú, quai đeo, nguồn điện: 6pin 9V
/R14P(C)x 6;
- Công suất ra: 15-23WW;
- Thời gian sử dụng pin: khoảng 14h;
- Phạm vi nghe rõ: khoang 250m (500m
đ/v còi); - Âm còi báo: còi báo động;
- Chất liệu: nhựa ABS, màu đỏ.
- Dán Logo của nhà tài trợ
- Hãng Kentom KT 201 - Việt Nam
- Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz
- Bình ắc quy khô: 6V5Ah
- Dòng điện sạc: 250mA
- Thời gian sạc đầy: 16-18 tiếng
- Thời gian thắp sáng: 7 tiếng ở chế độ
sáng mạnh và 14 tiếng ớ chế độ sáng mờ
- Dán Logo của nhà tài trợ
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02

Loa
cầm tay

03

Đèn pin
sạc điện

04

Rựa

-Chất liệu thép nguyên khối, không gỉ,
bền chắc

05

Áo mưa
bộ

- Áo mưa bộ Vĩnh Thịnh, Việt Nam, loại
1, 1 lóp. Gồm: áo, quần, mũ và túi đựng.
- In Logo của nhà tài trợ

07

08

Số lượng

-

Máy
cưa cầm
tay

06

Đơn vị

- Xuất xứ: Thắng Lợi, Việt Nam
- Chất liệu: Vải vinilon loại 1, có phản
quang cổ lưng
- Màu cam, có 3 dây thắt trên thân và 2
Áo phao dây thắt dưới chân, 3 miếng phản quang (2
trước, 1 sau lưng), chịu trọng tải 70kg.
- Được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt
Nam.
- In Logo của nhà tài trợ
-Nhãn hiệu: Thùy Dương
Mũ bảo -Xuất xứ: Việt Nam
-Tiêu chuẩn: CE EN 397, ANSI 89.1,
hộ lao
động
TCVN, MS 183, cổ vặn
- Dán Logo của nhà tài trợ
ủng bảo -Nhãn hiệu: Thùy Dương
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Đơn vị

Số lượng

1
-Xuất xứ: Việt Nam
-Chất liệu : Nhựa PVC
-Màu : xanh dưong
-Tính năng : chống axit chống dầu
-Size : 38 -42
-Tiêu chuẩn sản phẩm : Trung Tâm Kỹ
Thuật Nhựa - Cao Su và Đào Tạo Quản
Lý Năng Lượng thuộc Sở Công Thương
TP HCM (PRET)

Đôi

70

Gỏi 2
STT Hạng
mục

Máy
phát
điện

01

02

Máy
Cule

Tiêu chuẩn kỹ thuật

1
Đơn vị

Máy phát điện ELEMAX SH3900EX
- Model động cơ: GX200- Honda
- Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ,
2 cực
- Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR
- Công suất liên tục: 2.8 KVA
- Công suất tối đa: 3.3 KVA
- Độ ồn: 65 dB
- Điện áp: 220/240 V
- Hệ số công suất: 1.0, Tần số 50 Hz
- Công suất: 6.5 HP
- Tốc độ quay: 3600 rpm
- Hệ thống đánh lửa: Transistion
- Nhà sản xuất: Elemax - Nhật Bản
- Dán Logo của nhà tài trợ
+ 01 Động cơ Honda GX 390, công suất
13HP, xuất xứ Thái Lan

Số lượng

1
Cái
1

Cái
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-

Thời gian từ ngày đặt hàng đến giao hàng: Tối đa 10 ngày

-

Giá bao gồm VAT và đầy đủ các chi phí vận chuyển đến tại UBND xã Trường
Xuân và Trường Son, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, phí bảo hiểm và
các chi phí khác có liên quan đến vận chuyển như: chi phí bốc dỡ và lắp ráp
hàng hóa.

-

Báo giá nêu cụ thể: giá, hạn báo giá, các điều kiện về bảo hành, duy tu và bảo
dưỡng và điều kiện thanh toán

-

Mỗi công ty/ đơn vị chỉ có một đơn tham gia chào hàng.

-

Yêu cầu các báo giá có xác nhận của Đại diện hợp pháp của bên cung cấp hàng
hóa bang chữ ký và có dấu đỏ hợp pháp.

-

Neu nhận được thông báo trúng chào hàng, cam kết ký họp đồng (theo mẫu qui
định) không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng chào giá.

-

Bên tham gia1chào hàng đồng ý: Bên mời chào hàng được quyền chấp nhận
hoặc loại bỏ bất kỳ Đơn tham gia chào hàng nào và hủy bỏ chào hàng vào thời
điểm trước khi trao đổi họp đồng mà không phải thông báo về lý do.

Địa điểm gửi báo giá:

Hội vì Sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình
Số 40 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới. Quảng Bình.
Điện thoại: 0232 3850 662/843 185
Email: info.aepd@gmail.com

Thời gian nhận báo giá: 28/8-06/9/2019
Neu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Cô Nguyễn Thị Thảo
-ĐT: 0977 330 852.
Nơi nhận :

-

Các đơn vị có liên quan
Website và các kênh truyền thông
Lưu

-

Quản lý tài chính

