
 

 
 
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc mời chào giá cung cấp máy tính xách tay (Laptop) 

 

 Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên 

Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia” có nhu cầu mua sắm 05 máy tính 

xách tay (Laptop) 

 Nay thông báo đến các công ty báo giá theo nội dung như sau: 
 

STT Nội dung Số lượng 

01 

Máy tính xách tay (Laptop): 

- Sản phẩm chính hãng mới 100% 

- Có chứng nhận CQ/CO 

- Đầy đủ phụ kiện 

- Thông số kỹ thuật theo Phụ lục 1 

 
 

05 

Yêu cầu:  

1. Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng báo giá. 

2. Trong bảng báo giá phải ghi rõ thông số kỹ thuật của sản phẩm, thời gian giao  

hàng, thuế và cước vận chuyển (nếu có), hình thức thanh toán, thời hạn của bảng báo giá. 

3. Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong kín miệng để bảo mật và  

tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. 

4. Thời gian nộp bảng báo giá: 07 ngày, từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021. 

5. Địa chỉ nhận báo giá: Văn phòng Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và  

chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)- Số 332 Đ. Đinh Tiên Hoàng 

- P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái – SĐT: 0943.665.368 (Em Đức kế toán). 

 
KT GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 



 
                            ụ lục 1: Chi tiết yêu cầu về Thông số kỹ thuật của thiết bị 

 

 
 
 
 
 

 

 Nội dung Thông số kỹ thuật Ghi chú 

I Yêu cầu chung 
 

1 Chủng loại 
Máy vi tính xách tay (Laptop). Năm sản 
xuất từ 2020 trở đi. 

 

2 Hồ sơ pháp lý theo máy CO, CQ  

3 Tài liệu theo máy Hướng dẫn sử dụng, Bảo hành  

II Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật  

1 Hệ điều hành Microsoft Window 10 trở lên  

2 Bộ vi xử lý (CPU) Intel CoreI3 trở lên  

3 Bộ nhớ RAM ≥ 4GB  

4 Bộ nhớ lưu trữ ≥ 500GB/256GB SSD  

5 Màn hình 14 inch   

6 Yêu cầu khác Có Webcam  

III Các yêu cầu về bảo hành 
 

1 Đơn vị bảo hành Chính hãng hoặc TTBH do hãng chỉ định  

2 Thời gian bảo hành Tối thiểu 12 tháng  

 


