THÔNG BÁO MỜI THẦU
VPĐD ACTIONAID INTERNATIONAL TẠI VIỆT NAM xin kính chào Quý công ty!
ActionAid là một liên đoàn quốc tế hoạt động trên toàn cầu vì mục tiêu xóa đói nghèo. Bắt nguồn từ
năm 1972 tại Vương quốc Anh, ActionAid Quốc tế được thành lập năm 2003 đăng ký tại La Haye theo
luật của Hà Lan, có văn phòng Ban Thư ký Quốc tế tại Johannesburg, Nam Phi. Trong suốt hơn 40 năm
qua, ActionAid không ngừng mở rộng và phát triển trợ giúp người nghèo và thiệt thòi tại 4 5 quốc gia
ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, đảm bảo quyền cơ bản của mọi người nhằm mục tiêu xóa
đói nghèo.
ActionAid International Việt Nam (AAV) là thành viên của Liên đoàn ActionAid Quốc tế (AAI). Bắt đầu mở
Văn phòng Đại diện tại Việt Nam từ năm 1992, đến nay AAV đã có gần 30 năm liên tục hợp tác với Việt
Nam thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên,
đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị. Trong nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, AAV đã
hỗ trợ trực tiếp hàng triệu lượt người trên khắp cả nước, đặc biệt các nhóm phụ nữ, trẻ em, người dân
tộc thiểu số, người di cư, người mất đất và không có đất, người bị thiệt thòi có một cuộc sống tốt đẹp
hơn.
Trong khuôn khổ ‘Dự án Hỗ trợ trang thiết bị máy tính phục vụ học và giảng dạy trực tuyến’ tại 5 địa
phương: Krông Nô (Đăk Nông), Krông Bông (Đăk Lăk), Lâm Hà (Lâm Đồng), Nho Quan (Ninh Bình), Quản
Bạ (Hà Giang), AAV xin gửi thông báo mời thầu tới Quý công ty với nội dung cụ thể như sau:
1. Hạng mục mời thầu: 1 trong 2 mặt hàng
1.1 Máy tính Desktop – Nhãn hiệu Dell với thông số:
- PC Dell Vostro 3681ST (PWTN15)
• CPU: Intel Pentium G6400
• RAM: 4GB
• Ổ cứng: 1TB HDD
• Wifi: có
• Bluetooth: có
• Phím + chuột: có dây
• Hệ điều hành: Windows 10 Home
- Màn hình Dell E2016HV
• Model: E2016HV
• Kích thước màn hình: 19.5Inch LED
• Độ phân giải: 1600x900
• Cổng giao tiếp: VGA
• Độ sáng: 250cd/m2
• Tỷ lệ tương phản: 1000:1
• Thời gian đáp ứng: 5m/s
- Ổ cứng SSD Kingmax Zeus PQ3480 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3x4
• Dung lượng: 128 GB
• SSD tốc độ cao NVME M.2

•
•
•

-

Hỗ trợ PCI-e Gen 3 x4
Tốc độ đọc: 1800Mb/s
Tốc độ ghi: 550Mb/s

1.2 Máy tính Laptop hàng lướt, 98 – 99% mới, nhập nguyên chiếc
Số lượng: 138 chiếc

2. Chất lượng, quy cách và bao bì hàng hóa
- Chất lượng: Thông số kỹ thuật theo quy định, chất lượng đảm bảo
- Quy cách hàng hoá: Hàng hóa đúng chủng loại, mới 100% (đối với máy tính Desktop) và 98 –
99% đối với máy tính Laptop đã qua sử dụng.
- Bao bì sản phẩm: Bao bì của Nhà sản xuất
3. Chính sách đổi trả và bảo hành
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm bảo hành hàng hoá theo tem/ phiếu bảo hành của nhà cung
cấp
- Điều kiện bảo hành: theo điều kiện của Nhà sản xuất và theo quy định trên phiếu Bảo hành
do Nhà cung cấp.
- Trong 30 ngày từ khi nhận máy nếu có phát sinh lỗi của nhà sản xuất hàng hoá sẽ được Nhà
cung cấp hỗ trợ đổi mới, với điều kiện đầy đủ vỏ hộp phụ kiện đi kèm theo máy, máy tính còn
nguyên vẹn không bị xước xát, móp méo, dính nước, rơi vỡ.
4. Giao hàng
- Thời gian giao hàng: Tuần từ 15/12/2021- 22/12/2021
- Địa điểm giao hàng:
No

Dự án

1

12

2

25

3

7A

4

18

5

19

Địa điểm giao máy
Địa chỉ: Ban quản lý dự án Actionaid huyện Krông
Nô. Khu Liên cơ quan. Thị trấn Đắk Mâm, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Địa chỉ: Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát
triển huyện nho quan (Ủy ban Nhân dân huyện
Nho Quan). Phố Phong Lạc, thị trấn Nho Quan,
huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ: BQL chương trình hỗ trợ phát triển huyện
Quản Bạ, Đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Tam
Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 1, Krông Kmar, Krông Bông,
Đăk Lăk
Địa chỉ: Ban Quản lý Chương trình SPD, thị trấn
Định Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Tổng

Số lượng
37

17

45
22
17
138

5. Thông tin tham gia thầu
- Nhà cung cấp có khả năng, nhu cầu tham gia đấu thầu vui lòng gửi thông tin thầu vào hòm
thư: linh.nguyenha@actionaid.org.
- Thư tham gia thầu bao gồm: BẢN SCAN CÓ KÍ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÔNG TY các tài liệu sau
+ Hồ sơ năng lực công ty
+ Báo giá
+ Chính sách đổi trả, bảo hành
+ Mẫu Hợp đồng
+ Cam kết giao hàng
- Sau khi trúng thầu, nhà thầu cung cấp hồ sơ bản gốc phù hợp với bản scan đã gửi thư ứng
thầu.
- Thời hạn gửi thư tham gia thầu: Trước 17h ngày 09/12/2021

Trân trọng!

