
            TP.HCM, ngày   17  tháng   7  năm 2020 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

V/v: cung cấp máy in màu đa chức năng A0 cho  

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

 

 
 Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá 

rộng rãi cung cấp 01 máy in màu đa chức năng A0 cho khối cơ quan văn phòng Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu 

cầu sau đây: 

1. Yêu cầu về báo giá  

- Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ:  

Máy in màu A0 HP Designjet T830 

• Chức năng: In, scan, copy khổ A0 

• Tốc độ in: 25 giây/trang khổ A1/D 

• Công nghệ: In phun nhiệt 

• Kết nối: USB, Gigabit Ethernet (1000 Base-T); Wifi 802.11b/g/n; Wifi 

Direct 

• Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi 

• Bộ nhớ chuẩn: 1GB 

• Mực in sử dụng: 4 hộp (lục lam, đỏ tươi, vàng, đen mờ) 

• Khổ giấy sao chụp (copy): A0 

• Tỷ lệ phóng to thu nhỏ: 50% - 400% 

• Số lượng trang copy tối đa: 99 trang  

• Độ phân giải Scan: 600 x 600 dpi 

• Tốc độ scan: 3.81 cm/giây (200 dpi, màu), 11.43 cm/giây (200 dpi, xám) 

• Quét tối đa: 279 to 914 mm (11 to 36 in) 

- Thời gian, địa điểm giao hàng/thực hiện dịch vụ: Hàng hóa được giao trong 

vòng 07 ngày sau khi hợp đồng được ký kết, giao tại Tòa nhà Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam – CTCP – địa chỉ 58 Trường Sơn, P.2, Q.Tân 

Bình, TP.HCM. 

- Giá: Đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế 

GTGT, chi phí giao hàng. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



- Thanh toán: Hàng hóa giao sẽ được ký nhận và nghiệm thu đưa vào sử dụng, 

đơn vị cung cấp sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam – CTCP sau khi hàng hóa được giao và nghiệm thu sử dụng, Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ thanh toán trong vòng 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hóa đơn GTGT của đơn vị cung cấp. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

-     Báo giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu 

(nếu có). 

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá 

- Thời hạn gửi báo giá: 09h30 ngày 17/7/2020 đến 09h00 ngày 24/7/2020. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ. 

- Địa điểm nhận báo giá: 

• Địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Tầng 

4 Tòa nhà ACV, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM. 

3. Thông tin liên hệ 

- Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

- Tel: (028)38485383 - Ext: 2266 

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:  

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp. 

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 

 

 
 VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY                          

                                     

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

  


