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THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại Số 6, Ngõ 18, Đường Nguyễn Cơ Thạch,
Nam Từ Liêm, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Cung cấp
thiết bị và lắp đặt thuyền năng lượng mặt trời” của dự án HSBC với chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về chủng loại loại thiết bị để lắp đặt cho 1 thuyền năng lượng mặt trời

- Tấm pin mặt trời Poly 150 Wp;

- Pin lithium 48V-7.2kWh;

- Bộ sạc Solar 48V-30A dành riêng cho pin lithium;

- Bộ sạc pin lithium 48V sạc từ điện lưới;

- Động cơ DC 48V-5kW;

- Điều khiển tốc độ động cơ DC;

- Dàn khung giá;

- CB đóng ngắt, dây điện, tủ điện, báo bình;

- Vận chuyển, thi công, lắp đặt.

2. Số lượng: lắp đặt cho 01 thuyền năng lượng

3. Yêu cầu về kỹ thuật

- Tiếng ồn của động cơ đảm bảo mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia đối với tiếng ồn ở các khu vực đặc biệt.

- Tốc độ tàu chạy khi đủ tải (tối đa 12 người) đạt từ 15 km/h trở lên.

- Bảng năng lượng gọn, nhẹ đảm bảo tàu không bị lắc lư khi di chuyển hoặc có tàu khác
chạy ngược chiều.

- Nguồn điện đảm bảo cho tàu chạy liên tục từ 50km/ngày trở lên khi đủ tải.

4. Địa điểm lắp đặt thiết bị

- Vườn Quốc gia Tràm Chim.

- Địa chỉ: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp



5. Tiến độ công việc: 4 tuần kể từ ngày ký hợp đồng (dự kiến là ngày 20/4/2018)

Tháng/năm Nội dung công việc Người phụ trách

Tuần thứ 1-2
kể từ ngày ký
hợp đồng

Vận chuyển và lắp đặt thiết bị - Đơn vị cung cấp dịch
vụ

- WWF Việt Nam

Tuần thứ 3-4
kể từ ngày ký
hợp đồng

- Vận hành thử nghiệm
- Đánh giá chất lượng, kỹ thuật của thuyền năng

lượng được trang bị

- Đơn vị cung cấp dịch
vụ

- WWF
- Chủ tàu
- Trung tâm du lịch

Tràm Chim
Tuần thứ 4 kể
từ ngày ký hợp
đồng

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
- WWF
- Đơn vị cung cấp dịch

vụ
Tuần thứ 4 kể
từ ngày ký hợp
đồng

Kết thúc hợp đồng
- WWF
- Đơn vị cung cấp dịch

vụ

6. Điều kiện tham gia đấu thầu

- Nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa phải có đầy đủ điều kiện và năng lực kinh doanh mặt
hàng thiết bị nói trên theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có văn phòng đại diện cố định và đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ hậu mãi như chế độ
bảo hành khiếu nại trong thời gian thiết bị còn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất;

- Có kinh nghiệm trong hợp tác với các Tổ chức Phi chính phủ trong việc cung cấp các
thiết bị cho cộng đồng địa phương là một lợi thế;

- Các thiết bị trong gói sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, số lượng và theo đúng yêu
cẩu kỹ thuật của WWF-Việt Nam.

7. Hồ sơ đấu thầu ghi rõ các thông tin về

- Nhãn hiệu, chi tiết kỹ thuật của bộ sản phẩm;

- Tổng giá tiền bằng VND và các chi phí liên quan (như thuế GTGT, phí vận chuyển, các
loại thuế liên quan khác, nếu có…);

- Phương thức và hình thức thanh toán (yêu cầu tạm ứng nếu có);

- Hình thức vận chuyển và thời gian lắp đặt;

- Chính sách chiết khấu, chi tiết về điều khoản bảo hành, chi nhánh ở Việt Nam (nếu có).

8. Nguyên tắc chọn thầu

Căn cứ chất lượng sản phẩm và giá cả tốt nhất kèm các điều kiện vận chuyển, thời gian lắp
đặt và điều khoản bảo hành.

9. Hồ sơ báo giá bao gồm



- Hồ sơ công ty (Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực …)

- Thư chấp thuận tham gia chào giá cho gói thầu

- Báo giá

Hồ sơ Báo giá ghi rõ nội dung:

HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH “Cung cấp thiết bị và lắp đặt
thuyền năng lượng mặt trời”

Và phải được dán kín & niêm phong gửi theo đường Bưu điện/Chuyển phát nhanh/Phát
thư tay tới Tổ chức WWF-Việt Nam trước 17h30 ngày 15/4/2018 theo địa chỉ:

- Người nhận: Trần Bảo Khánh – Cán bộ Hành chính

- Tổ chức WWF - Tp.HCM - Tầng 2 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, P9, Q3,
Tp.HCM

- Điện thoại: 028 39321873

Hà Nội, ngày  02  tháng  04  năm 2018

T/M WWF-Việt Nam
  Giám đốc dự án
       (Đã ký)

  Trịnh Thị Long


