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THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

Cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh 
 

Kính gửi: Các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón quan tâm 

 

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá 

trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt nam chất lượng cao”, Viện Chính sách và 

Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Viện CS-CL) có hoạt động hỗ trợ phân bón 

hữu cơ vi sinh cho các hộ nông dân trồng cà phê tham gia mô hình liên kết chuỗi giá trị cà 

phê chất lượng cao tại tỉnh Sơn La.  

Viện CS-CL kính mời các Công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón quan tâm 

tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung thư mời chào giá: 

1. Tên gói thầu: Cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh cho các hộ nông dân tham gia mô 

hình liên kết chuỗi cà phê chất lượng cao tại Sơn La. 

2. Hàng hóa và quy cách kỹ thuật: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Quy cách kỹ thuật 

1 Nguồn gốc  Việt Nam 

2 Kiểu  Dạng bột/viên 

3 Phân loại  Phân bón hữu cơ vi sinh 

4 Hàm lượng hữu cơ % 35,00 - 40,00 

5 pHH2O
(-) - 5,00 - 5,55 

6 Độ ẩm % 28,00 - 30,00 

Các loại phân hữu cơ vi sinh không có hoặc nằm trong khung cho phép về chất độc 

hại kim loại nặng và vi sinh có hại 

Quy cách bao bì đóng gói: 

- Bao bì đóng gói phải đảm bảo chất lượng tốt trong quá trình vận chuyển và lưu kho. 

3. Số lượng: 22.500 kg 

Khối lượng trên là khối lượng tạm tính 

4. Thời gian giao hàng: tháng 2-3 năm 2020 

5. Địa điểm giao hàng: Xã Hua La, TP. Sơn La và Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn 

(tỉnh Sơn La) 

6. Phương thức chào giá: Chào giá cạnh tranh. 



7. Phương pháp lựa chọn đơn vị cung cấp:  Thông qua đơn chào giá cạnh tranh và đàm 

phán trực tiếp 

II. Điều khoản thương mại: 

1. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói theo đơn giá cố định 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày làm việc 

3. Các điều khoản khác (tạm ứng, thanh toán, quyết toán): được trao đổi cụ thể trong 

đàm phán trực tiếp 

III. Yêu cầu hồ sơ chào giá 

1. Nội dung hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá cạnh tranh bao gồm: 

- Đơn chào giá (theo mẫu); 

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc, chất lượng mặt hàng phân bón được sản xuất/kinh 

doanh/phân phối (Giấy chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận phân bón được phép 

lưu hành, Phiếu kết quả thử nghiệm...) 

- Thư chào giá được tính giá giao nhận phân bón tại tỉnh Sơn La (Đơn giá có bao gồm 

thuế VAT). 

2. Hồ sơ chào giá gửi qua đường bưu điện, hoặc nôp trực tiếp tại văn phòng 

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: chậm nhất 16h00 ngày 16 tháng 01 năm 2020; 

4. Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá: 

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn 

Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 024 37624191 – Fax: 024 37624193 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hải; phòng 501;Email: 

hanhchinhrudec@gmail.com; số điện thoại 0979855455.   

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Viện (để b/c); 

- Lưu: VT, TC, PTNT 

 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

(đã ký) 

 

 Nguyễn Trung Kiên 

 

mailto:hanhchinhrudec@gmail.com


Mẫu đơn chào giá: 

 

ĐƠN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

V/v: Cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh cho các hộ nông dân tham gia mô hình liên kết 

chuỗi cà phê chất lượng cao tại Sơn La thuộc Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình 

liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt nam chất lượng cao” 

Kính gửi:   Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn 

 

 Căn cứ Thư mời chào giá cạnh tranh của Quý Viện; [Công ty/Đơn vị] chúng tôi 

xin chào giá cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh cho Quý Viện với nội dung như sau: 

1. Giá trị gói thầu/đơn hàng: 

TT Tên phân bón 
Quy cách 

đóng gói 

Đơn giá 

(đồng) 

Số lượng 

 

Thành tiền 

(đồng) 

      

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………… 

Giá trên bao gồm: 

- Chi phí vận chuyển tới địa điểm do Quý Viện chỉ định tại TP. Sơn La (xã Hua La) 

và Huyện Mai Sơn (xã Chiềng Mung) của tỉnh Sơn La. 

- Thuế VAT và các loại thuế khác. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ khi ký kết hợp đồng. 

3. Thời gian giao hàng: theo thời gian chỉ định của Quý Viện. 

4. Thời hạn có hiệu lực của bản chào giá: đến hết ngày 30/03/2020. 

[Công ty/Đơn vị] chúng tôi cam kết đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Cung cấp đủ số lượng, đúng chất lượng phân bón theo chào giá; 

- Cam kết giao hàng đúng thời gian quy định; 

- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu. 

         ..............., ngày ...... tháng ...... năm........ 

        [Đại diện cơ sở/Người báo giá] 

        (Ký tên/đóng dấu) 

 

TÊN ĐƠN VỊ  

THAM GIA CHÀO GIÁ 

--------o0o-------- 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

--------o0o-------- 

…………, ngày ….. tháng …...năm 20… 


