MỜI NỘP THƯ BÀY TỎ QUAN TÂM DÀNH CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CHO SNV VIỆT NAM CHO NĂM TÀI CHÍNH
2021
Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV http://www.snv.org/ là một tổ chức phát triển phi lợi nhuận quốc tế có
trụ sở tại Hà Lan, cung cấp các giải pháp dựa trên thị trường cho người nghèo thông qua các tổ chức địa
phương tại 28 quốc gia đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.
Hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, Năng lượng và Nước sạch & Vệ sinh, chúng tôi đã xây dựng sự
hiện diện lâu dài tại địa phương ở các quốc gia Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Đội ngũ chuyên
gia quốc tế và địa phương của SNV trang bị cho cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức địa phương
những công cụ, kiến thức và các mối liên kết cần thiết nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện cơ hội tiếp
cận các dịch vụ cơ bản – giúp họ thoát nghèo và định hướng phát triển cho chính mình.
Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV xin trân trọng kính mời các Nhà cung cấp quan tâm tham gia sơ tuyển
để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho năm tài chính 2021 theo các danh mục dưới đây:
SỐ THAM CHIẾU

DANH MỤC

TÌNH
TRẠNG

Danh mục A

Cung cấp hàng hóa

SNV/PREQ/01/2021

DANH MỤC B
SNV/PREQ/04/2021
SNV/PREQ/05/2021

Văn phòng phẩm, mực in
Máy tính, máy tính xách tay, máy in, máy scan, máy photocopy,
máy chiếu, máy ảnh và phụ kiện và thiết bị liên quan đến CNTT;
Cung cấp phần mềm và phần cứng máy tính
Thiết kế và Xây dựng thương hiệu; tài liệu quảng cáo; Áo phông,
sổ, túi, đồng hồ, đồ lưu niệm
Cung cấp Dịch vụ Phi tư vấn
Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế
Dịch vụ lưu trú và hội nghị trên toàn quốc

SNV/PREQ/06/2021

Thuê xe và dịch vụ vận tải

MỞ
MỞ
MỞ

SNV/PREQ/07/2021

Dịch vụ Truyền thông - nhiếp ảnh, quay phim, thiết kế đồ họa

MỞ

SNV/PREQ/08/2021

Dịch vụ in ấn số lượng lớn: photocopy, danh thiếp, đóng sách
Sửa chữa và bảo trì thiết bị CNTT - máy in, máy tính xách tay,
máy photocopy

MỞ

SNV/PREQ/10/2021

Dịch vụ bán vé tàu, vé máy bay, bảo hiểm du lịch

MỞ

SNV/PREQ/11/2021

Dịch vụ dịch thuật Anh Việt – Việt Anh và công chứng

MỞ

SNV/PREQ/02/2021
SNV/PREQ/03/2021

SNV/PREQ/09/2021

MỞ
MỞ

MỞ

MỞ

Bộ hồ sơ tham gia sơ tuyển được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ sau: snvvietnamprocurement@snv.org
Hoặc gửi tới địa chỉ văn phòng:
Ban Đấu thầu
Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV
Tầng 3, Tòa D, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhà thầu nộp đề xuất trước ngày 05/02/2021.
Nhà thầu được lựa chọn sẽ được thông báo qua email trong vòng 4 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ
Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

