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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

3:4

5

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
7:2

Số: 340 /DP-TC

Kính gửi: Quý Công ty quan tâm
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V/v mời báo giá dịch vụ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022
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Cục Y tế dự phòng có nhu cầu mua 01 máy tính xách tay để triển khai các
hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Triển khai việc sử dụng vắc xin cúm mùa cho
nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố và hỗ trợ hoạt động tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2023”. Đề nghị Quý Công ty quan tâm cung cấp
báo giá theo nội dung sau:
- Yêu cầu cấu hình:
+ Bộ vi xử lý: Core i7 hoặc tương đương (Tốc độ 2.8Ghz, tốc độ tối đa 4.7GHz,
Bộ nhớ đệm 12MB)
+ Bộ nhớ (Ram): 8GB DDR4 hoặc cao hơn.
+ Ổ cứng: 512GB SSD
+ Màn hình: trong khoảng từ 13.3 – 14 inch, full HD (có cảm ứng)
+ Đồ hoạ: Intel® Iris® Xe Graphics hoặc tương đương
+ Pin: 3 Cell hoặc tương đương
+ Hệ điều hành: Win11 Home SL.
+ Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 8/4/2022 đến 12/4/2022.
- Đầu mối tiếp nhận báo giá: Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học, Cục
Y tế dự phòng (Nguyễn Thị Phương Tiệp – ĐT: 0243.736.8378).
- Hình thức gửi báo giá: Nộp trực tiếp tại Phòng 802, Cục Y tế dự phòng, 135/1
Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu
lực, điều kiện thanh toán.
Kính mời các đơn vị quan tâm chào giá.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Phan Trọng Lân (để báo cáo);
- Website Cục YTDP;
- Văn phòng Cục YTDP;
- Lưu: VT, TC.
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