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THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH
CUNG CẤP XE ĐẨY RÁC CÔNG CỘNG

Kính gửi:     Quý Công ty

WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại số 6, ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam

Từ Liêm, Hà Nội  kính mời  Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Cung cấp xe đẩy rác
công cộng” của dự án Giảm thiểu rác thải nhựa tại Phú Quốc với chi tiết cụ thể về các thông số kỹ

thuật và số lượng như sau:

1/ Yêu càu về thông số kỹ thuật của trang thiết bị:

TT Tên	sản	phẩm
Diễn	giải

ĐVT Số lượng

01

Xe	đẩy	tay	660	lít	(bánh	đúc	đặc)	*	16:
- Kích Thước (D x R x C) tham khảo: 1.380 x
910 x  1.200 mm.
- Dung tích: 660 lít
- Vật liệu: thùng và nắp làm từ nhựa HPDE
nguyên sinh 100%, không pha tạp chất, thân
thiện với môi trường.
- Màu sắc: Xanh lá
- Đặc điểm:
  + Có nắp đậy kín, có gờ giở nắp bỏ rác;
  + Có 03 bánh đặc, trong đó có 1 bánh trước
đặc hướng.
  + Có gia cố vành sắt trên miệng thùng.
   + Bên hông mặt nâng cặp thùng có cảng bảo
vệ bằng sắt chấn U 100 phù hợp nâng cặp cho
xe ép rác chuyên dùng.
   - Các yêu cầu khác:
   +  Miệng  thùng  có  gờ làm  kín  mùi  và  giảm
tiếng ồn và va đập.
    + Có ký hiệu xác nhận nguồn gốc chất lượng
nguyên liệu theo từng lô sản xuất.
     + Xuất xứ thùng nhập khẩu từ châu Âu
     +  Chống  xuống  cấp  UV,  chống  lại  các  sản
phẩm hoá học thông thường và nhiệt độ khắc
nghiệt ngoài trời.
-Hàng mới 100%
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2/ Địa điểm giao hàng và lắp đặt:
Trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Bổn

Ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

3/ 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;

4/ 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 giao hàng;

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

5/ Nguyên tắc chọn thầu:
Căn cứ chất lượng sản phẩm và giá cả tốt nhất kèm các điều kiện vận chuyển, thời gian giao

hàng và điều khoản bảo hành

6/ Hồ sơ báo giá bao gồm:
1. Hồ sơ công ty (Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực …)

2. Thư chấp thuận tham gia chào giá cho gói thầu

3. Báo giá



7/ Hồ sơ Báo giá ghi rõ nội dung:
HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH “Cung cấp xe đẩy rác công cộng”

- Hồ sơ Báo giá có thể được gửi đến địa chỉ email: wwfvietnam@wwf.org.vn

- Hoặc/và gửi theo đường Bưu điện/Chuyển phát nhanh hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ:

Người nhận: Lê Mai Ly – Cán bộ Hành chính

                      WWF-Việt Nam

                      Số 6, ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

                                  Điện thoại: 024 37193049

Thời hạn nhận Hồ sơ trước 17h30 ngày 28/05/2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

T/M WWF-Việt Nam
  Giám đốc dự án

       (Đã ký)

Nguyễn Thị Diệu Thuý


