
                                                                                                                                               

                                           

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

 

 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 một số máy 

móc, vật tư phục vụ hoạt động hỗ trợ sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên huyện 

Trấn Yên - tỉnh Yên Bái. 

 Nay thông báo đến các công ty/hộ kinh doanh báo giá theo nội dung như sau: 

 

STT Nội dung Số lượng 

1 

Máy băm dăm sinh khối: 

- Sản phẩm chính hãng mới 100% 

- Có chứng nhận CQ/CO 

- Có hoá đơn tài chính 

01 máy 

2 

Máy đóng gói túi trà tự động: 

- Sản phẩm chính hãng mới 100% 

- Có chứng nhận CQ/CO 

- Có hoá đơn tài chính 

01 máy 

  

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

Trong bảng báo giá phải ghi rõ thông số kỹ thuật/thông tin của sản phẩm, thời gian 

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

báo giá. 

 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, hoặc gửi bản scan về địa chỉ email: 

trungduc213@gmail.com. 

 Thời gian nộp bảng báo giá: 15 ngày, từ ngày 10/12/2022 đến 24/12/2022. 

 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) – 332 Đinh Tiên Hoàng, P. 

Yên Thịnh, TP. Yên Bái – SĐT: 0983.792.359 (Anh Ngọc Anh cán bộ dự án) - 

0943.665.368 (Em Đức kế toán). 

 KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

                   Bùi Văn Hải 

 


