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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 sản xuất dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp 

người khuyết tật, điều chỉnh môi trường sống tại nhà (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 

I - DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

STT Dụng cụ trợ giúp Đơn vị Số lượng 

1 Khung đi trẻ em Phana  Bộ  

2 Khung đi 4 bánh xe có phanh Bộ  

3 Khung đi 2 bánh để di chuyển trong nhà và đi ngoài sân Bộ  

4 Khung đi 2 bánh có ghế ngồi Bộ  

5 Khung đi tựa khuỷu nách - 4 bánh xe - PHANA Bộ  

6 Khung đi 4 bánh xe Bộ  

7 Khung đi có ụ ngồi Bộ  

8 Nạng khủy inox Đôi  

9 Gậy inox 4 chân,  Chiếc  

10 Nạng nách inox Đôi  
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11 Ba tong Chiếc  

12 
Xe lăn địa hình size rộng chỗ ngồi 40cm; độ sâu chỗ 

ngồi 45cm; chiều dài chỗ tựa chân 42-44cm 

Chiếc 
 

13 Xe lăn cho trẻ em  Chiếc  

14 
Xe lăn tiêu chuẩn inox, Kích thước ghế ngồi: Rộng: 

40cm, Sâu 45cm, Cao: 45cm 

Chiếc 
 

15 Xe lắc Inox Chiếc  

16 Xe Lắc Sắt Sơn Chiếc  

17 Xe Lăn Bại Não Chiếc  

18 Nẹp gối ROM 737 Nẹp  

19 Nẹp gối ROM 373 Nẹp  

20 Nẹp gối ROM FS 713 Nẹp  

21 Nẹp đùi ngắn Nẹp  

22 Nẹp cẳng chân ngắn Nẹp  

23 Chân giả dưới gối (giá tùy theo vật liệu) Chân  

24 Chân giả trên gối (giá tùy theo vật liệu) Chân  

25 Tay giả dưới khuỷu Tay  

 TỔNG CỘNG  300 

 

 

II – DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐIỀU CHỈNH MÔI TRƯỜNG SỐNG TẠI 

NHÀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT (không xây dựng) 

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

1 3 thanh vịn trong nhà để trẻ vịn đứng lên (dài 30cm, 

cách tường 7.5cm, đường kính như thanh cầm khung 

đi) 

Bộ  

2 Thanh vịn 250cm trong phòng khách, cách tường 

7.5cm 

Bộ  

3 Ghế tắm    

4 Thanh vịn trong nhà tắm dài 40cm, cách tường 7,5cm Bộ  

5 Thanh vịn Inox 304 tính theo mét dài m  

6 Thanh vịn Inox kèm thanh bảo vệ tính theo mét dài m  

7 Gắn dốc chống trượt bằng kim loại tính theo m2 M2  

8 Thanh song song cao 95cm, dài 2,2m; cách nhau 52cm; 

đường kính phi 4cm; 1 thanh ngang ở 1 đầu 

Bộ  

9 Xe lăn vệ sinh có bánh xe (đi tắm) Chiếc  

10 Lối đi có tay nắm và mái che tính theo m2 M2  

11 Cửa trượt tính theo m2 M2  

12 Bồn rửa tay + vòi trong nhà tắm Bộ  

13 Thảm chống trượt trong nhà tắm (<= 220cm) Tấm  

14 Ghế vệ sinh không bánh xe Chiếc  

15 Thanh vịn cạnh toilet để vịn đứng dậy; 40cm, cách 

tường  7.5cm 

Bộ  
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16 Bàn ăn cạnh giường Bộ  

17 Thanh vịn trước nhà chữ L, vịn đi qua 2 bậc cấp : dài 

100cm; cao 90cm (bên T) 

Bộ  

18 Thanh vịn cạnh toilet chữ T : cao 60cm, dài 85cm Bộ  

19 Bô tiểu nam,  Chiếc  

20 Bục để leo lên giường: cao 20cm, dài x rộng 50 x 30 

(cm) 

Chiếc  

21 Nệm chống loét  Chiếc  

22 Giường inox có nâng đầu Chiếc  

23 Đường dốc để xe lăn tiếp cận rộng 80cm (m2) có gờ 

chắn 2 bên, chiều cao điều chỉnh được theo địa hình 

thực tế. 

M2  

24 Bàn ăn để trên giường cao 30cm, mặt bàn 60x40cm Chiếc  

25 2 tay vịn chữ P trong toilet, dài 85cm, cao 70cm (đỉnh 

thanh cao) 

Bộ  

26 Tay vịn chữ P trong toilet; dài 75cm, cao 70cm (đỉnh) Bộ  

27 Bô tiểu nữ Chiếc  

28 Thanh vịn dọc tường  nhà tắm 150cm Bộ  

29 Thanh vịn ở ngoài hiên dài 3m bên hông nhà Bộ  

30 Ghế ngồi trẻ bại não Chiếc  

31 Ghế ngồi trẻ bại não tam giác Chiếc  

32 Bàn tập đứng thẳng bại não M1 Chiếc  

 TỔNG CỘNG  240  

Ghi chú: Số lượng cụ thể của từng loại sẽ được cung cấp sau khi đơn vị cung cấp dịch vụ đã 

trúng thầu. Chi phí lắp đặt (nếu có) sẽ được tính riêng theo thỏa thuận giữa hai bên cho từng 

trường hợp cụ thể. 

Yêu cầu về đơn vị cung cấp dịch vụ và hàng hóa:  

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). 

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 nguyên vật liệu sản xuất,  

 Xuất xứ, 

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

 Thời gian bảo hành, 

 Thời gian có thể triển khai đáp ứng yêu cầu thông báo. 

Địa điểm giao hàng: thuộc 6 huyện dự án nêu trên và địa điểm tại thôn/xã sẽ được thông báo cụ 

thể sau.  

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 tháng 8 năm 2022. Chi tiết về tiến độ và số lượng sản 

phẩm cam kết hoàn thành theo tiến độ (có thể theo tháng) 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 

Thời hạn nộp chào giá: 19/5/2022 

 

 

mailto:info@nlrmekong.org

