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THÔNG BÁO
Về việc mời cung cấp báo thiết bị dạy học cấp Trung học phổ thông.

Chuẩn bị cho kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học cho cấp Trung học phổ
thông năm 2022, Sở GDĐT mời các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng hành
nghề, cung cấp báo giá hàng hóa với thông tin như sau:
- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp báo giá: là pháp nhân có chức năng sản
xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, có năng lực thực hiện các hợp đồng
cung cấp hàng hóa (liên quan thiết bị giáo dục) tại tỉnh Trà Vinh.
- Mục đích sử dụng báo giá: Sở GDĐT sử dụng báo giá làm cơ sở lập dự
toán mua sắm thiết bị dạy học cho cấp Trung học phổ thông, năm 2022.
- Loại sản phẩm, hàng hóa yêu cầu báo giá:
1. Bàn ghế học sinh: Loại bàn 2 chỗ ngồi, ghế (rời); kích thước bàn ghế
tương tương cỡ bàn ghế số 6, quy định tại Điều 3, Chương II, Số: 26/2011/TTLTBGDĐTBKHCN-BYT; cấu tạo khung thép tráng kẽm, sơn tĩnh điện, mặt ván gỗ (tự
nhiên) ghép thanh phủ ván lạng dày 2cm; Số lượng dự kiến mua sắm khoảng: 940
bộ (gồm: 1 bàn 2 ghế).
2. Thiết bị dạy học cho Phòng bộ môn Tin học: Theo quy định tại Danh
mục Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông – Môn Tin học (kèm theo
Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021): Phần I – Phòng thực hành
Tin học; Phần B.I – Phần mềm; Phần B.II – Dụng cụ. Tổ chức chào giá đề xuất
phương án kỹ thuật và báo giá cho 1 phòng (gồm: 1 máy tính giáo viên và 40 máy
tính học sinh); Số lượng dự kiến mua sắm: 4 phòng.
3. Thiết bị dạy học cho Phòng bộ môn Ngoại ngữ: Theo quy định tại Danh
mục Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông – Môn Ngoại ngữ (kèm
theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021): Phần II – Hệ thống thiết
bị dạy học Ngoại ngữ chuyên dụng (Lựa chọn 2). Đối mới mục II.1, yêu cầu báo
giá: Máy chiếu đa năng công nghệ đèn chiếu laser hoặc tivi kết nối internet tối
thiểu 55 inch, các tính năng liên quan theo quy định. Tổ chức chào giá đề xuất
phương án kỹ thuật và báo giá cho 1 phòng (gồm: 1 máy tính giáo viên và 40 máy
tính học sinh); Số lượng dự kiến mua sắm: 11 phòng.
- Phạm vi trang bị: Mua sắm trang bị cho các trường Trung học phổ thông
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Thời gian thực hiện: Quý 3, 4 năm 2022.
- Hình thức báo giá, gồm thông tin cơ bản sau: Tên loại hàng hóa; Mô tả
hàng hóa, thông số kỹ thuật; Đặc tính kỹ thuật; Đơn vị tính; Giá chào tại tỉnh Trà
Vinh (bao gồm thuế VAT, chi phí cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và các khoản phí
khác); Nhà cung cấp có thể chào giá với nhiều phương án đề xuất (về giải pháp kỹ
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thuật, cấu tạo, thông số thiết bị, chất liệu,...); Điều kiện thương thảo giá (nếu có);
Điều kiện riêng của đơn vị báo giá (nếu có).
- Hiệu lực của báo giá: đến hết tháng 9 năm 2022.
- Thời gian nhận báo giá: từ ngày thông báo đến hết ngày 25/7/2022.
Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng cung cấp thông tin pháp
nhân, năng lực và báo giá theo nội dung như trên, đến Phòng Kế hoạch - Tài
chính, Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, thành phố Trà
Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, gửi bản scan (màu) của báo giá đến địa chỉ
phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn.
Báo giá phù hợp, hoặc thương thảo điều chỉnh cho phù hợp sẽ được Sở
GDĐT làm cơ sở lập dự toán, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thông tin mời
các doanh nghiệp tham dự bước tiếp theo.
Trân trọng!
Nơi nhận:

- Đăng website Sở GDĐT;
- Thực hiện sao y;
- Các nhà cung cấp có giao dịch với Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thạch Tha Lai

* Thông tin thêm xin liên hệ Phòng KHTC, Sở GDĐT gặp Ông Tăng Phương Quang,
ĐT: 02943 866 638; 0918391730).

