
THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

CUNG CẤP MÁY TÍNH XÁCH TAY 

 TẠI BẮC NINH VÀ NINH BÌNH  

 

 

 Kính gửi Quý đơn vị! 

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ 

thuật ngoài công lập được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP triển khai các dự án nghiên cứu, đào 

tạo và tư vấn trong các lĩnh vực quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức 

khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và 

người khuyết tật. 

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) hiện có nhu cầu tìm kiếm đơn 

vị cung cấp máy tính xách tay tại các Trung tâm YTDP tỉnh Bắc Ninh và Ninh 

Bình với danh mục hàng hóa, quy cách và số lượng như sau:    

 

Stt Chi tiết quy cách 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1 Laptop Dell Inspiron 15 3511 

P112F001FBL (Core ™ i5-1135G7 | 

8GB | 512GB | Intel® UHD | 15.6-inch 

FHD | Win 11 | Office | Đen) 

Mã SP: NBDE0773 

10 Cái  

2 Cài đặt phần mềm Windows, MS office, 

internet 

10 Trọn gói  

  

* Lưu ý:  

- Các đơn vị có thể chào giá cho toàn bộ gói thầu hoặc có thể chào giá các máy 

tính của từng tỉnh, mỗi tỉnh 05 cái.  

- Hàng hóa đơn vị cung cấp phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ. 

 

2. Các đơn vị được yêu cầu báo giá đã bao gồm các chi phí khác như thuế, 

bảo hành, chi phí giao nhận, lắp đặt tại Bắc Ninh và Ninh Bình.  

 

3.  Đánh giá và chọn lựa các đơn vị: Báo giá của các đơn vị được đánh giá và 

lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:  

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa: 40%.  

+ Báo giá cạnh tranh: 40% 

+ Chế độ bảo hành linh hoạt và điều kiện thanh toán phù hợp: 20% 

 



4.  Báo giá của quý đơn vị phải có giá trị ít nhất 20 ngày kể từ ngày hết hạn 

nộp báo giá như quy định tại Mục 5.  

 

5.  Thời hạn nộp báo giá: Trước 17h ngày 26/9/2022 theo địa chỉ email: 

thien@ccihp.org hoặc dtdoan@ccihp.org. 

    

6.  Hướng dẫn về hồ sơ báo giá bao gồm:  

- Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị (bản copy). 

- Báo giá chi tiết hàng hóa kèm hình ảnh và tiến độ giao hàng, thanh toán. 

 

Trân trọng! 

 

mailto:dtdoan@ccihp.org

