Dự án giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Sơn La (khoản vay bổ sung 2015 – 2018)
Sơn La, Ngày 9 tháng 03 năm 2016
THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Kính gửi: Quý công ty/Doanh nghiệp……………………..
Về việc: Mời tham gia chào giá cho gói thầu SH – 01/2015HH SL: Mua sắm
trang thiết bị văn phòng làm việc cho Ban QLDA các cấp.
1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được khoản tín dụng
từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) dành cho Dự án giảm nghèo các tỉnh miền
núi phía Bắc giai đoạn II (Khoản vay bổ sung 2015 - 2018) và dự kiến sử dụng
một phần khoản tín dụng này để trả cho các khoản chi hợp lệ của gói thầu SH –
01/2015HH SL: Mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc cho Ban QLDA các
cấp theo thư mời chào hàng cạnh tranh này.
2. Thay mặt cho chủ đầu tư, Ban QLDA giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn
II trân trọng mời quý Công ty/Doanh nghiệp nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh để
Mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc cho Ban QLDA các cấp, bao gồm:
- 5 máy photocopy; 11 máy tính xách tay; 16 bộ máy tính để bàn; 16 bộ lưu
điện; 54 gói phần mềm bản quyền (hệ điều hành Windows 8 và Microsoft Office);
18 máy in laser; 12 bộ máy điều hòa hai chiều; 66 tủ đựng tài liệu; 20 chiếc ghế
gấp; 61 chiếc ghế xoay; 58 bàn làm việc; 17 két sắt an toàn.
3. Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật và số lượng được nêu tại Phụ lục
1.
4. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh theo mẫu yêu cầu cần được nộp đến địa chỉ
sau:
Ban QLDA giảm nghèo – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Đồi Khau Cả - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.754.006

Fax: 022 3.754.008

5. Hồ sơ chào giá/Báo giá phải được làm thành 1 bản chính + 3 bản sao, bằng
tiếng Việt, Nhà thầu phải nộp cùng với Hồ sơ chào giá của mình các thông tin cập
nhật về năng lực và kinh nghiệm của mình để chứng minh là có đủ năng lực để
hoàn thành hợp đồng theo đúng chất lượng và tiến độ yêu cầu trong Hồ sơ mời
chào giá:
- Bản sao các tài liệu gốc xác định sự thành lập hay tư cách pháp nhân, nơi
đăng ký và nơi kinh doanh chính phải có công chứng, văn bản ủy nhiệm người ký
hồ sơ dự thầu để ràng buộc Người dự thầu.

- Giấy chứng nhận làm đại lý đối với các sản phẩm như: Két sắt, ghế gấp,
ghế xoay, Bàn làm việc, Tủ đựng tài liệu.
- Ủy quyền của nhà sản xuất/nhà phân phối đối với các thiết bị điện tử như:
Máy Phô tô, máy in, máy tính xách tay, máy tính để bàn, lưu điện, điều hòa, phần
mềm bản quyền.
- Cactalog hoặc các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa hoặc thông tin phù hợp
cho từng loại hàng hóa được chào.
- Báo cáo tài chính đầy đủ 2 năm gần nhất (2013, 2014).
- Bảng kê các Hợp đồng có tính chất tương tự mà nhà thầu đã thực hiện
xong/hoàn thành (Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu để chứng minh như: Biên
bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng/hóa đơn) trong 2 năm gần nhất (2014, 2015):
2 hợp đồng có giá trị tối thiểu 1,9 tỷ VNĐ.
6. Thời hạn cuối nhận hồ sơ chào hàng cạnh tranh/Báo giá là: 8h30’ ngày 17
tháng 03 năm 2016.
7. Có thể gửi Hồ sơ chào hàng/báo giá trực tiếp, gửi bằng điện tín, fax hoặc
chuyển phát nhanh.
8. Các điều kiện cung cấp khác như sau:
GIÁ CẢ: Đối với từng loại hàng hóa theo yêu cầu, đơn vị cần chào chi tiết,
giá là giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành và các loại
chi phí khác (Giá sau thuế).
(i)

ĐỒNG TIỀN: Giá chào hàng bằng đồng Việt Nam.

(ii)

THANH TOÁN: Sẽ được thực hiện theo tiến độ sau: Thanh toán
100% sau khi Bên B chính thức hoàn tất các công việc thực hiện như bàn
giao, lắp đặt và chạy thử đồng thời phải có biên bản nghiệm thu bàn giao
sản phẩm kèm theo.

(iii)

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(iv)

ĐỊA ĐIỂM BÀN GIAO: Tại văn phòng Ban QLDA giảm nghèo
tỉnh, Ban QLDA giảm nghèo 5 huyện Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên,
Bắc Yên, Thuận Châu và trụ sở 39 Ban PTX vùng dự án.

(v)

BẢO HÀNH: Hàng hóa được chào phải bao gồm bảo hành của nhà
sản xuất cho giai đoạn hoặc điều khoản quy định trong Đặc điểm kỹ
thuật.

(vi)

NGUỒN GỐC VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA HÀNG HÓA: Hàng hóa
được chào phải từ nhà sản xuất hoặc từ đại lý/nhà phân phối được ủy
quyền và phải có xuất xứ từ các nước thành viên của Ngân hàng Thế
giới. Nhà cung cấp sẽ phải nộp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất
xứ của từng loại hàng hóa khi thực hiện hợp đồng.

(vii) THỜI GIAN HIỆU LỰC: Hồ sơ chào hàng/Báo giá phải có hiệu
lực trong vòng 60 ngày kể từ hạn chót nộp hồ sơ chào giá/báo giá.

9. Muốn biết thêm thông tin có thể liên hệ địa chỉ:
Ban QLDA giảm nghèo – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
Đồi Khau Cả - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0223.754.006

Fax: 0223.754.008

10. Đề nghị khẳng định bằng fax hoặc điện tín khi quý công ty nhận được
Thư mời này và khẳng định quý công ty có nộp hồ sơ chào hàng hay không.
GIÁM ĐỐC

Cầm Phạn

