
 

                    

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Mặt hàng: Máy đóng gói trà túi lọc tự động 

 

Kính gửi: Nhà cung cấp 

Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ 

chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra 

quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" (Dự án EU/ SỰ THAM GIA) do Liên 

minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) tài trợ, Trung tâm Phát triển khoa học 

công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức lựa 

chọn nhà cung cấp (NCC) mặt hàng “Máy đóng gói trà túi lọc tự động” của sáng kiến 

khởi nghiệp “Trà khôi nhung túi lọc” tại xã Đào Thịnh – huyện Trấn Yên – tỉnh Yên 

Bái. Trung tâm YENBAI CDSH trân trọng kính mời Nhà cung cấp tham gia chào giá 

gói thầu này với các thông tin như sau: 

- Tên hàng hóa: “Máy đóng gói trà túi lọc tự động” 

- Số lượng: 1 máy 

- Địa điểm nhận hàng hóa: Thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái  

- Thông số kỹ thuật:   

 Sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Năm sản xuất từ 2022 

 Động cơ điện 220V 

 Công suất từ 1 kw đến 2 kw 

 Đóng gói trà túi lọc tự động có tem chỉ 

 Kiểu túi trà: dán 3 cạnh 

 Phương pháp định lượng: cốc đong 

 Tốc độ đóng gói từ 20-90 túi/phút 

 Bảo hành: tối thiểu 12 tháng. Cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo 

hành. 

 Lưu ý: 

- Điều kiện thanh toán: Đơn vị kinh doanh hợp pháp, có hóa đơn tài chính hợp lệ. 

- Báo giá trọn gói, bao gồm: máy đóng gói trà túi lọc tự động, và công vận chuyển 

(nếu có) tới Thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.  

- Báo giá phải ghi rõ thông số kỹ thuật/thông tin của sản phẩm, thời gian giao 

hàng, thuế (mức % thuế VAT và đã bao gồm thuế VAT hay chưa), cước vận 

chuyển (nếu có), hình thức thanh toán, thời gian có hiệu lực của báo giá, mức 

giảm giá hoặc khuyến mại đi kèm (nếu có). 



 

- Báo giá phải có đầy đủ thông tin của Nhà cung cấp: họ tên người bán hàng, địa chỉ, 

số điện thoại, chữ ký và dấu của người báo giá và cơ quan cung cấp báo giá. Nếu 

NCC có logo, nội dung báo giá phải in trên trang có chứa logo của nhà cung cấp.  

- Báo giá có hiệu lực ít nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi báo giá.  

- Trong trường hợp báo giá qua thư điện tử (email) thì địa chỉ gửi thư điện tử phải là 

địa chỉ được đăng ký chính thức của nhà cung cấp đó. Với hộ kinh doanh cá thể có 

thể sử dụng thư qua email cá nhân nhưng phải đầy đủ thông tin của nhà cung cấp 

như quy định nói trên. Thông tin báo giá phải nằm trong nội dung email, hồ sơ 

báo giá đính kèm email không được coi là hợp lệ. 

 

Kính đề nghị Nhà Cung Cấp gửi báo giá Máy đóng gói trà túi lọc với các thông số kĩ 

thuật và yêu cầu báo giá như trên để chúng tôi có thể đánh giá và lựa chọn.  

Nhà cung cấp gửi báo giá trước ngày: 25/12/2022 

Địa chỉ nhận báo giá: Nguyễn Trung Đức (kế toán) - Văn phòng Trung tâm phát triển 

khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – số 

332 Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái. SĐT: 0943.665.368. Email: 

trungduc213@gmail.com.    

 KT GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
    Bùi Văn Hải 
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