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YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

(Request for Quotation) 

Thông tin chung: 

Tiểu dự án "Nâng cao năng lực hoà nhập cho người khuyết tật tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế và Quảng Nam" thuộc dự án Hòa nhập 1 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tài trợ, được Liên danh Vì sự hoà nhập của người khuyết tật (AAI) thực hiện, 

thông qua đơn vị quản lý Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP). Liên danh gồm 

có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) là tổ chức đại diện và các tổ chức thành 

viên là Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị (QCA), Dự án RENEW, Tổ chức VNHIP (Vietnam 

Health Improvement Project) và Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC).  

Mục tiêu tổng thể của Tiểu dự án là “Dịch vụ PHCN và chăm sóc cho người khuyết tật tại 3 

tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế được mở rộng” với các mục tiêu cụ thể bao 

gồm “Dịch vụ PHCN cho người khuyết tật được cải thiện và Dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng 

cho người khuyết tật được cải thiện”.  

Yêu cầu Chào giá: 

Căn cứ nhu cầu của Liên danh AAI về việc (1) Cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết 

tật; và (2) Cung cấp các dụng cụ hỗ trợ điều chỉnh môi trường sống tại nhà cho người khuyết 

tật (việc điều chỉnh này sử dụng các sản phẩm lắp ghép, không có các hoạt động xây dựng) 

tại địa bàn dự án bao gồm: huyện Gio Linh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; huyện A Lưới, 

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Điện Bàn và Núi Thành tỉnh Quảng Nam. 

Kính mời Quý công ty, Doanh nghiệp, Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp bộ công cụ 

DIY (Do It Yourself), dịch vụ tập huấn sử dụng bộ công cụ và hướng dẫn làm dụng cụ hỗ trợ 

người khuyết tật tại gia đình  (sau đây gọi tắt là hàng hóa) nói trên cung cấp báo giá cho các 

danh mục sau: 

 

     Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật và số lượng 

DANH MỤC NỘI DUNG CẦN CHÀO GIÁ 

STT Thiết bị / dụng cụ hỗ trợ Đơn vị Số lượng 

1 

Bộ công cụ DIY (bao gồm chi tiết và giải thích mục đích 

các chi tiết) kèm dịch vụ - kinh nghiệm hướng dẫn sử 

dụng bộ công cụ DIY và hướng dẫn sản xuất những dụng 

cụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày tại gia đình đặc biệt các 

sản phẩm làm từ gỗ. 

Bộ 120 

Yêu cầu về đơn vị cung cấp dịch vụ và hàng hóa:  
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Thông tin về nhà cung cấp cần có:  

 Tên đơn vị, địa chỉ, người liên hệ, điện thoại, số giấy phép kinh doanh (nếu có). 

 Kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực yêu cầu.  

Hồ sơ gửi kèm bản sao hợp đồng các hàng hóa, dịch vụ tương tự mà Quý công ty từng cung 

cấp. 

Báo giá được tính bằng tiền Đồng Việt Nam, đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan như chi 

phí vận chuyển, thuế phí theo quy định. 

Nội dung báo giá gồm có:  

 Nội dung chi tiết bộ công cụ DIY, xuất xứ 

 Chất lượng hàng hóa, thời gian cách thức bảo hành hàng hóa 

 Bài giảng sử dụng bộ công cụ DIY và hướng dẫn sản xuất dụng cụ trợ giúp đơn giản 

 Xác nhận thời gian cung cấp 120 bộ công cụ trước ngày 26/6/2022  

 Xác nhận thời gian tổ chức hướng dẫn và tập huấn làm dụng cụ trợ giúp đơn giản thực 

hiện được trong thời gian cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2022. 

Địa điểm giao hàng và thực hiện tập huấn: huyện Gio Linh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Thời gian thực hiện: trường hợp đơn vị cung cấp hàng hóa được lựa chọn, thời gian thực hiện và 

hoàn thành hợp đồng là từ tháng 6 đến hết ngày 2 tháng 7 năm 2022. Chi tiết hơn về tiến độ sẽ 

được thỏa thuận cụ thể khi trúng thầu. 

 

Gửi hồ sơ chào giá: 

Đề nghị đơn vị cung cấp gửi Hồ sơ chào giá về đơn vị đại diện Liên danh là Trung tâm Nghiên 

cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) theo địa chỉ email: info@nlrmekong.org 

Và/hoặc: 

Văn phòng Điều phối Dự án RENEW theo địa chỉ email: projectrenewvietnam@gmail.com  

 

Thời hạn nộp chào giá: 30/5/2022 
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