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1. 1. Thông tin chung
1.1. Cơ quan phụ trách
 Điều khoản tham chiếu này do VVOB Việt Nam phát hành, người đại diện là ông Wouter
Boesman – Trường văn phòng dự án
 Địa chỉ: 3-5 Nguyễn Bình, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
1.2. Thông tin chung về VVOB

 VVOB – Giáo dục vì sự phát triển, là tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ, tập trung vào lĩnh
vực Giáo dục. Phương châm “Giáo dục vì sự phát triển” diễn tả mong muốn của VVOB
trong việc góp phần tạo nên một thế giới công bằng hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn cho
tất cả mọi người. Mục tiêu chính của chúng tôi là cải thiện chất lượng, hiệu suất và hiệu
quả của giáo dục một cách bền vững tại các nước đang phát triển.
2. Thông tin kỹ thuật
2.1. Bối cảnh
VVOB Việt Nam đang thực hiện chương trình 5 năm nhằm xác định và giảm thiểu các rào
cản chính trong học tập trong giáo dục mầm non tại 3 tỉnh miền Trung (chương trình
BaMi). Đồng thời, chúng tôi cũng đang thực hiện dự án 3 năm để giải quyết các định kiến
về giới và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới thông qua giáo dục mầm non có đáp ứng giới
(dự án GENTLE) được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Chính phủ Bỉ. Từ tháng
6/2019 đến tháng 5/2020, VVOB đã triển khai dự án “Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng
tạo trong giáo dục mầm non”- CITIES. Từ tháng 12 năm 2019, VVOB đã triển khai dự án
IPlay -Vietnam hướng đến việc lồng ghép học thông qua chơi cho học sinh tiểu học ở 6
tỉnh thành tại 3 vùng miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam.
Để truyền tải các thông điệp truyền thông về đáp ứng giới trong giáo dục mầm mon và vai
trò giới đến với cha mẹ trẻ và giáo viên mầm non trên địa bàn 15 huyện miền núi của
Quảng Nam và Quảng Ngãi, VVOB Việt Nam cần mua 456 bảng trắng có chất lượng tốt
với thông số kỹ thuật như ở dưới đây.
2.2. Thông số kỹ thuật/thông tin sản phẩm

 Số lượng bảng trắng: 456 cái
 Bảng trắng chất lượng tốt: ván MDF dày 5 ly, mặt mica, khung nhôm xung quanh
 Bảng có kích thước 1m x 1,2m, hướng treo ngang, có móc treo bên trên, có thể viết và tẩy
xoá dễ dàng
 Phía trên mỗi bảng có dán decal 1 thông điệp liên quan đến giới, phía dưới mỗi bảng có
dán decal tên dự án và 3 logo nhỏ của nhà tài trợ và đơn vị thực hiện dự án. (Xem mẫu mô
phỏng vị trí dán decal của bảng và danh mục thông điệp trong phụ lục đính kèm). Đơn vị
cung ứng thiết kế bảng, VVOB thống nhất trước khi thực hiện.
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2.3. Địa điểm giao hàng:

Giao tại 1 điểm trung tâm của 15 huyện sau:
 Quảng Nam (9 huyện): Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn,
Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.
 Quảng Ngãi: (6 huyện): Tây Trà, Trà Bồng, Ba Bơ, Sơn Tây, Minh Long và Sơn Hà.
2.4. Thời gian kiểm tra, giao hàng và phương thức thanh toán

 Nhà cung ứng mang mẫu mã 1 bảng thành phẩm với tất cả decal theo yêu cầu đến VP
VVOB để VVOB kiểm tra chất lượng. Sau khi VVOB thống nhất với mẫu sản phẩm, nhà
cung ứng tiếp tục sản xuất với số lượng lớn. Nhà cung ứng có trách nhiệm mang mẫu sản
phẩm về.
 Nhà cung ứng giao bảng đến 15 điểm như mục 2.3 trước ngày 26 tháng 5 2020 và mang
biên bản ký nhận cùng các thủ tục thanh toán đầy đủ về VP VVOB trước ngày 28 tháng 5
năm 2020.
 VVOB sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi
nhận đủ hàng, hóa đơn tài chính và thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp nhà cung cấp cần
tạm ứng để đảm bảo hợp đồng, số tiền tạm ứng sẽ không vượt quá 50% tổng giá trị hợp
đồng.
2.5. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp

 Có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cung ứng bảng trắng, dán decal
 Cung cấp sản phẩm theo yêu cầu với giá cạnh tranh
 Giao hàng đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
2.6. Yêu cầu gửi báo giá

 Đơn vị cung cấp gửi báo giá bảng trắng truyền thông theo đúng thông in sản phẩm yêu cầu
(đã bao gồm thuế giá trị gia tang và chi phí vận chuyển).
 Báo giá cần cung cấp đầy đủ thông tin như: quy cách sản phẩm, đơn giá, tổng giá trị hợp
đồng trước thuế và sau thuế, thời gian giao hàng, thời ghạn có giá trị của báo giá.
 Báo giá cần có chữ ký và con dấu của đơn vị cung cấp.
2.7. Tiêu chí chấm điểm và lựa chọn
Báo giá đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ được xem xét và xếp hạng theo các tiêu chí sau:
 Giá bán hàng đã bao gồm VAT (60 điểm)
 Chất lượng (40 điểm):
- Chất lượng bảng trắng và decal (30 điểm)
- Thời gian giao hàng (05 điểm)
- Cách thức thanh toán (05 điểm)
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2.8. Thời hạn nhận báo giá: đến 07/05/2020

Báo giá có thể được gửi đến:
VVOB Việt Nam.
3-5 Nguyễn Bình, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Hoặc có
thể gửi email tới bà Lê Thị Hương Giang, email: giang.lth@vvob.org
Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Lê Thị Hương Giang, sđt: 0394766497
Phụ lục:
1. Thông điệp truyền thông
Thông điệp
1. Hãy cho trẻ trai và trẻ gái cơ hội ngang nhau để mọi trẻ đều phát triển hết tiềm
năng và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai!
2. Khi trẻ được làm quen và tìm hiểu nhiều nghề nghiệp khác nhau, trẻ sẽ học được
các kĩ năng quan trọng hữu ích cho cuộc sống và công việc sau này!
3. Dạy trẻ trai và trẻ gái làm quen với các công việc trong gia đình là giúp trẻ học
cách tự chăm sóc bản thân và gia đình mình!
4. Khi trẻ trai và trẻ gái được chơi tự do theo ý thích, trẻ sẽ trở nên thoải mái, tự tin,
và mạnh dạn!
5. Hãy để mọi trẻ (dù là trai hay gái) chơi tất cả các trò chơi mà trẻ thích, dù là đá
bóng hay nhảy dây!
6. Giáo dục không áp đặt các khuôn mẫu cho trẻ trai và trẻ gái sẽ giúp trẻ suy nghĩ
và có lối sống tích cực, lành mạnh!
7. Trẻ được yêu thương và chăm sóc của cả cha và mẹ sẽ trở nên biết yêu thương,
chia sẻ và tôn trọng người khác hơn.
8. Người cha chủ động và tích cực tham gia nuôi dạy con cái sẽ mang lại những lợi
ích đặc biệt đến khả năng học tập, sự phát triển nhân cách và sự tự tin của trẻ!
2. Mô phỏng vị trí dán decal

Khi trẻ trai và trẻ gái được chơi tự do theo ý
thích, trẻ sẽ trở nên thoải mái, tự tin và mạnh
dạn!

Dự án Giáo dục mầm non quan tâm đến giới
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