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Số: 73/TB-TCBQLNNII

THÔNG BÁO
Về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn
Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 677/QĐ –TCBQLNNII, ngày
29/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II
về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch đấu thầu mua sắm bổ sung thiết bị năm 2019;
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đang có nhu cầu mua
sắm một số tài sản, thiết bị sau:
Nội dung mời thầu:
1. Gói thầu mua sắm thiết bị (tổng đài điện thoại nội bộ) hiệu Panasonic TDA 600, loại
128 cổng và các loại card, có thể mở rộng thêm 960 số, số lượng 01 tổng đài và phụ
kiện kèm theo;
-

Giá trị gói thầu: 152.800.000 VNĐ.

2. Gói thầu cung cấp nệm cao su, kích thước 1,2m x 2m x10cm ( kèm áo bọc nệm) số
lượng 21 cái;
-

Giá trị gói thầu: 134.400.000 VNĐ.

3. Nguồn vốn: Từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
4. Thời gian nhận hồ sơ thầu (giờ làm việc hành chính): Các nhà thầu gửi báo giá về
phòng Quản trị của Trường.
5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
6. Thông báo thầu sẽ được đăng công khai trên Website của Trường và Báo mua bán.
Kính mời các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động theo giấy phép kinh doanh của
cơ quan có thẩm quyền cấp, tham gia dự thầu.
Mọi chi tiết xin xem thông tin tại Website http://www.cmard2.edu.vn hoặc liên hệ:
Phòng Quản trị, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
II. Địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 38234589 để được hướng dẫn cụ thể.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Đinh Công Tiến

