UBND TỈNH KON TUM
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH
Số: 1179/SLĐTBXH-PCTNXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 21 tháng 8 năm 2019

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
V/v: mời chào giá cho gói thầu xây dựng và lắp đặt mới cụm panô
cố định truyền thông về công tác Phòng, chống mại dâm;
phòng, chống ma túy,Cai nghiện ma túy
Kính gửi: Các Công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ngành nghề
xây dựng và lắp đặt quảng cáo.
Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đang mời
chào giá cho gói thầu xây dựng và lắp đặt cụm pa nô cố định truyền thông về
công tác Phòng, chống mại dâm; Phòng, chống ma túy; Cai nghiện ma túy trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum. Thông báo rộng rãi
đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia xây dựng và có báo giá cạnh
tranh gói thầu xây dựng trên.
I. Nội dung thư mời chào giá:
1. Tên gói thầu: xây dựng và lắp đặt cụm panô cố định truyền thông về
công tác Phòng, chống mại dâm; Phòng, chống ma túy; Cai nghiện ma túy
Loại hình truyền thông: Xây dựng mới cụm Pano cố định; kích thước và
quy cách của 01cụm cụ thể:
2. Chủng loại
+ Thông số kỹ thuật yêu cầu: Chiều cao của bảng 04m x ngang 06m =
24m2 x 01 mặt; 4 chân trụ cao 2m, đổ bê tông móng trụ Mac 150; Sắt trụ đứng
V50 x 50mm, sắt giằng trụ V40 x 40; Khung sắt bảng hộp 30 x 30, sắt giằng
ngang V50 x 50.
+ Qui cách: Mặt tôn 4zem, mặt bọc bạt một mặt trắng và một mặt xám dày
0.36mm, bạt chịu được mưa nắng, in hình ảnh và thông điệp truyền thông về
công tác Phòng, chống mại dâm; Phòng, chống ma túy; Cai nghiện ma túy trên
cơ sở makets của Sở Lao động - TB&XH đã được phê duyệt.
+ Về số lượng: 14 cụm:
+ Địa điểm: Lắp đặt tại huyện Ngọc Hồi; Tu Mơ Rông; Đăk Tô; Đắk Hà;
Kon Rẫy; Kon PLong và Thành phố Kon Tum (kèm theo bản yêu cầu báo giá);
3. Phương thức chào giá: Chào giá cạnh tranh rút gọn.
4. Hình thức chào giá: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
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5. Phương pháp lựa chọn đơn vị cung cấp: Thông qua hồ sơ chào giá cạnh
tranh.
6. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm
2019 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019.
7. Hồ sơ xin gởi về địa chỉ: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon
Tum; số 292, Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(Hồ sơ ký đóng dấu, bao bì phải dán niêm phong nguyên vẹn)
Số điện thoại: 0260 3918 185.
II. Nội dung hồ sơ chào giá gồm:
Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm 01 bản gốc và 03 bản chụp bao
gồm các nội dung sau:
1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III;
2. Bản cam kết thực hiện gói thầu:
- Cam kết thời gian thực hiện hợp đồng;
- Cam kết bảo hành.
3. Biểu giá theo Mẫu 03a (1) Chương III;
4. Các nội dung khác: Các bản sao có công chứng.
- Giấy phép kinh doanh;
- Bộ sao y bản chính báo cáo tài chính của 01 năm gần nhất và có xác nhận
của cơ quan thuế;
- Lợi nhuận sau thuế: Có lãi trong 01 năm gần nhất.
- Nhà thầu đã thực hiện thành công 01 hợp đồng tương tự và Biên bản thanh
lý đã thực hiện trong thời gian 01- 02 năm gần nhất.
III. Yêu cầu chất lượng sản phẩm:
1. Cung cấp panô tuyên truyền phải đảm bảo chất lượng, đạt thông số kỹ
thuật ghi tại đơn chào hàng.
2. Các loại vật tư phải ghi rõ mã hiệu, chủng loại, xuất xứ hàng hóa.
Rất mong Các Công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quảng cáo tham
gia chào giá cạnh tranh./.
Nơi nhận
-Văn phòng Sở đăng trên cổng
Thông tin điện tử;
-Phòng Kế hoạch –Tài chính;
-Đài phát thanh truyền hình;
-Báo Kon Tum ;
-Lưu VT; PCTNXH.
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Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
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