
HOI VÌ Sr' PT CÙA NGUÒI 

KHUYET TÄT TINH QUANG BINH 
CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lap-Tr do-Hanh phúe 

S: 25/TB-AEPD Quang Binh, ngày/tháng 9 n�m 2022 

THONG BAO MOI CHÀO HÀNG CANH TRANH 

Kinh gui: Quý công ty/ don vË có liên quan 

Thyc hiÇn kê ho¡ch ho¡t �Ùng n�m 2022 cüa du án "Quän lý thiên tai dra vào cong dông 
huróng dên nguoi khuyét tt, Giai �oan 1" do Tô chérc Bánh mý cho Thê giói tài tro. HÙi vì ssr 
phát triên cça nguoi khuyét tt - AEPD kính moi Quý Công ty/�on vË dây �ç tu cách pháp nhân, 

d diêu kiÇn và n�ng lre chào hàng dËch vu vói thông tin chi tiêt nhr sau 

1.Tên gói thàu: Mua s�m thiêt bË máy vi tinh, máy in 

2. ThuÙc dyr án: Quan lý thiên tai dra vào cÙng �ông huóng dên nguoi khuyêt tt, Giai do¡n 

3. Nguon von: Do To chéc Bánh my cho Thê giói tài tro 

4. Noi dung chi ti¿t cüa gói thâu: 
Tên thiêt bË Cáu hinh chi tict s6 lugng Ghi chúÍ 

STT 

Laptop Vostro 5410 

Intel Core i5 - 11320OH (2.5Ghz, 8Mb 

Cache, up to 4.5 Ghz ), 8G DDR4 
3200Mhz, 512Gb SSD NVMe, 14" FHD 
Anti-Glare, FingerPrint, 4 cell - 54Whr 
Battery, Windows 11, Titan Grey, 
Microsoft Office Home and Studen 2021, 

Pro Support. 

Máy tính xách tay 2 

DELL VOS3910MT 

i5/12400(6*2.5/8GD4/5 12SSD/WLn/BT/ 
2 Máy tinh bàn 

KB/M/W11SL+OFFICE HOME 

ST/ProSup/�EN 
Canon 226dw 

Khô giay: A4/A5 
- In dão mät: Có 

-Công giao tiêp: USB/ LAN/ WIFI 
- Dung muc: Cartridge 057: 3.100 trang 
(Theo máy: 3.100 trang), Cartridge 057H: 

10.000 trang 
- Luong bàn in khuyên nghË hàng tháng: 
750-4.000 trang 

3 Máy in 

4 Tong 4 



5. Hinh thre lya chÍ: Chào giá canh tranh 

6. Yeu câu báo giá chi tiêt nhu sau: 

-Giá chào hàng duoc chào b�ng �ông tiên ViÇt Nam. 

Có giá dr thàu có �Ënh, không chào thàu theo nhiÁu múrc giá ho·c có kèm diêu kiÇn 

- Trang thiêt bË, hàng hóa chào hàng phåi ghi ký m� hiÇu, xuât xu rõ ràng. 

-Trang thiêt bË, hàng hóa chào hàng mói 100% chua qua së dung, sàn xuât sau n�m 2020 

- Giá chào hàng dà bao gôm: giá trang thiêt bË, chi phi vn chuyên, thuê VAT, chi phí vn chuyên 
bàn giao bào hành, các dËch vå bào hành và các dËch vu hu m�i ckng nhu các chi phí liên quan 

khác dên gói thâu. 

-Vë chât lrgng và xuât x (néu cân thiêt �ôi vÛi hàng nhp khâu): Khi giao hàng nhà thâu phài 

cung câp cho bên mÝi thâu Giây chírng nhn xuât xr (CO), chérng nhn chât luong C/Q các thiêt 

bË nhp khâu cça gói thâu. 

- Yêu càu moi công ty/ don vË chi có mÙt báo giá chào hàng và các báo giá có xác nhn cça Dai 

di�n hãp pháp cça bên cung câp dich vu bång chï ký và có dâu dö hop pháp. 

7. Thoi gian nhn báo giá: tr 8 giÝ 30 phút ngày 15 /09 /2022 dên 17 gio 00 phút ngày 
27/ 9/2022- dja di¿m: Hoi vi Su phát triên cça Nguroi khuy�t tt tinh Quang Binh, so 18A 
Quang Trung, Dông Häi. Dông Hói. Quang Binh ho·c email: info.aepd@gmail.com. Nêu can 
thèm thông tin, xin vui lòng liên hÇ: ChË Lë ThË Tu- Kê toán - �T: 095329345 

Noi nhan: 
- Các don vj có liên quan 
- W'ebsite và các kênh truyên thong 

ceNICH CUA N 

CHA AR - Liu AEPD 

Neuyen Thihanh Hông 


