
   THÔNG BÁO MỜI THẦU  

 

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở 

100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi 

có được nguồn lực phù hợp, họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm 

thông tin, vui lòng truy cập www.care-international.org. 

 

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt 

Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm 

ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói ngô và bất công đang khiến một số nhóm 

trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là Phụ nữ 

Dân tộc Thiểu số ở vùng xa xôi và Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô thị được hưởng lợi công 

bằng từ tiến trình phát triển của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính 

đáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care.org.vn. 

 

Tổ chức CARE đang mời thầu cạnh tranh các nhà cung cấp cho mặt hàng sau: 

 

1. Laptop Dell Latitude 7430: Operating System - Windows 10 Pro, CPU – i5 1235U up to 4.40 GHz, 

RAM - 8GB,Storage - 256 SSD, WiFi standard - v6E, WiFi standard - v6E, Keyboard Type – English, 

Display Resolution - 1920 x 1080, Ports: HDMI x 1 USB-A x 1 

Số lượng: 51 chiếc 

 

2. Laptop Dell Latitude 7430 for Comms Operating System: Windows 10 Pro, CPU - i7 1255U up to 

4.70 GHz, RAM - 16GB, Storage - 512 SSD, WiFi standard - v6E, Keyboard Type – English, Display 

Resolution - 1920 x 1080, Ports HDMI - x1 USB-A- x1 

Số lượng: 02 chiếc 

 

3. Firewall Fortinet FortiGate 80F- security appliance - with 3 years 24x7 FortiCare 

Số lượng: 01 

 

4. Switch Cisco Meraki Cloud Managed MS120-24P- MS120-24P-HW with 3 Year License 

Số lượng: 02 

 

5. Wireless Access Point Cisco Meraki MR56 - wireless access point - Wi-Fi 6- MR56-HW with 3 

Year License 

Số lượng: 05 

 

6. Dell USB-C adapter DA300  

Số lượng: 10 

 

- Hồ sơ mời thầu gồm:  
   + Hồ sơ công ty. 

+ Bản scan đăng ký kinh doanh của công ty 

+ Báo giá có chi tiết về thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành của mỗi loại sản phẩm và giá gồm VAT, 

vận chuyển đến văn phòng CARE tại nội thành Hà Nội. 

+ Điền bảng câu hỏi đính kèm  

Hoặc vui lòng liên hệ chị Thắm: trinhthihong.tham@care.org.vn để biết thêm chi tiết. 
 

Hồ sơ đấu thầu cần được gửi về địa chỉ email sau: procurement@care.org.vn  trước 10h sáng ngày 31/08/2022 trong 
đó ghi rõ tiêu đề của email [Báo giá IT Equipment], lưu ý đây là email duy nhất hợp lệ để nhận báo giá. 
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