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Mời gửi báo giá cạnh tranh 
Dịch vụ in ấn tài liệu 
Hạn cuối: 07/11/2019 
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1. Thông tin chung 

1.1. Cơ quan phụ trách 

Văn bản này do VVOB Việt Nam phát hành, người đại diện là ông Wouter Boesman – Trưởng văn 
phòng dự án.  

Địa chỉ: 03-05 Nguyễn Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

Mọi thông tin và thư từ liên quan đến nội dung và thủ tục của văn bản này do bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Châu phụ trách. Vui long liên hệ qua email: chau.ntq@vvob.org  

 

1.2. Thông tin chung về VVOB 

1.1. VVOB – Giáo dục vì sự phát triển là tổ chức Phi chính phủ của Bỉ, tập trung vào lĩnh vực Giáo dục. 
Phương châm “Giáo dục vì sự phát triển” diễn tả mong muốn của VVOB trong việc góp phần tạo 
nên một thế giới công bằng hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người. Mục tiêu chính 
của chúng tôi là cải thiện chất lượng, hiệu suất và hiệu quả của giáo dục một cách bền vững tại 
các nước đang phát triển 

• Từ năm 2017 to 2021,  VVOB Việt Nam  triển khai chương trình Giáo dục mầm non do vương 
Quốc Bỉ tài trợ,  phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền trung Việt Nam bao 
gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Chương trình nhằm cải thiện chất lượng dạy và 
học cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại các trường mầm non. Đặc biệt, chương trình tập trung nâng cao 
kiến thức và kỹ năng cho Sở Giáo Dục & Đào tạo, tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non và 
lãnh đạo trường mầm non trong việc giảm thiểu rào cản trong việc học tập và sự tham gia của 
trẻ (ví dụ rào cản về giới, môi trường, văn hóa, ngôn ngữ, v.v…) để các em học tốt hơn và thoải 
mái hơn trong học tập. VVOB hỗ trợ các huyện mục tiêu thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi 
và Kon Tum tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn dựa vào nhu cầu và do trường chủ trì 
sử dụng hệ thống quan sát trẻ theo quá trình và xây dựng cộng đồng học tập giữa các trường 
tham gia chương trình.  

2. Thông tin kỹ thuật 

2.1. Bối cảnh 

VVOB Việt Nam đang thực hiện chương trình 5 năm nhằm xác định và giảm thiểu các rào cản chính 
trong học tập trong giáo dục mầm non tại 3 tỉnh miền Trung (chương trình BaMi). Đồng thời, chúng 
tôi cũng đang thực hiện dự án 3 năm để giải quyết các định kiến về giới và ngăn chặn bạo lực trên 
cơ sở giới thông qua giáo dục mầm non có đáp ứng giới (dự án GENTLE) được đồng tài trợ bởi 
Liên minh châu Âu và Chính phủ Bỉ. 

2.2. Mục tiêu và phạm vi công việc 

Mục tiêu của văn bản này là thu thập các bao giá từ các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện để 
cung cấp dịch vụ in ấn xuất bản tài liệu theo như mô tả kỹ thuật ở mục 2.3 dưới đây. 
 
Đơn vị chủ quản có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ và hoặc tất cả các đề xuất nhận được, 
đàm phán với tất cả những đơn vị đủ điều kiện, sửa đổi hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần văn 
bản này để bảo vệ quyền lợi của VVOB. VVOB không cam kết sẽ ký hợp đồng, xác nhận đơn đặt 
hàng hoặc thanh toán những chi phí liên quan đến việc chuẩn bị báo giá. 
 
Quá trình chọn lựa mở cho tất cả các báo giá. 
 

mailto:chau.ntq@vvob.org
http://www.vvob.be/vietnam/vi/chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017-2021
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2.3. Dịch vụ và sản phẩm 
2.3.1. Dịch vụ bao gồm các công việc sau: 

• Cung cấp dịch vụ in ấn Bộ tài liệu Học thông qua chơi có đáp ứng giới. Tài liệu thiết kế đã được 
VVOB Việt Nam hoàn thiện. 

• Làm việc với nhà xuất bản và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc xuất bản nếu cần thiết. VVOB 
đề nghị xin giấy phép xuất bản từ một trong các nhà xuất bản sau: Nhà xuất bản giáo dục (Bộ 
GD&ĐT), Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. 

2.3.2. Chi tiết sản phẩm: 
Mỗi bộ tài liệu bao gồm 6 quyển sách, 4 bộ thẻ trò chơi, 20 bì thư, 1 hộp đựng: 
• Quyển 1: bìa trước và sau, 10 trang nội dung, khổ A4 
• Quyển 2: bìa trước và sau, 26 trang nội dung, khổ A4 
• Quyển 3: bìa trước và sau, 18 trang nội dung, khổ A4 
• Quyển 4: bìa trước và sau, 22 trang nội dung, khổ A4 
• Quyển 5: bìa trước và sau, 30 trang nội dung, khổ A4 
• Quyển 6: dàn trang đơn giản, bìa trước và sau, 38 trang nội dung, khổ A4 
• Bộ thẻ trò chơi 1: kích thước 15x15cm, 20 thẻ 
• Bộ thẻ trò chơi 2: khổ A4, 20 thẻ (dạng tranh ghép hình từ 4 đến 10 mảnh)  
• Bì thư: 20 bì, khổ A5 
• Bộ thẻ trò chơi 3: khổ A5, 20 thẻ 
• Bộ thẻ trò chơi 4: khổ 15x15cm, 24 thẻ 
• Hộp đựng: kích thước trong lòng 22 x 31 x 5cm, tay cầm: 12 x 4cm, cạnh bên: 15x4cm, mặt trong 

hộp 31 x 15cm. 
 

Mục  Kích 
thước 

Số trang/số 
mục mỗi bộ 

Chất 
lượng 

giấy/chất 
liệu 

Số lượng/lô 
600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 

6 quyển sách 
Trang bìa A4 12 (bìa trước 

và sau của 6 
quyển) 

C200         

Trang nội 
dung 

A4 144 (tổng số 
trang của 6 
quyển) 

Ford         

Bộ thẻ trò chơi 
Bộ 1 15x15cm 20 C300 cán 

bồi 2 lớp 
        

Bộ 2 A4 20 Giấy các 
tông dày 
2mm, cắt 
thành dạng 
tranh ghép 
hình 4-6 
mảnh 

        
 

Bì thư A5 20 C300         
Bộ 3 A5 20 C300 cán 

bồi 2 lớp 
        

Bộ 4 15x15cm 24 C300 cán 
bồi 2 lớp 

        

Hộp đựng 
Thân hộp Kích thước 

trong lòng: 
22 x 31 x 
5cm 

1 Giấy các 
tông dày 
và cứng 

        

Tay cầm 12 x 4cm 1 Nhựa hoặc 
chất liệu 
cứng và 
bền khác 
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Cạnh hai bên 
của hộp 

15 x 4 cm 2 Cùng chất 
liệu với tay 
cầm 

        

 
Số lượng trang/mục của mỗi bộ tài liệu là cố định. Số lượng sản phẩm mỗi lô là số lượng để tham 
khảo. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải đưa ra các mức giá khác nhau với từng lô sản phẩm và chất 
lượng giấy khác nhau. 
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2.3.3. Sản phẩm tham khảo mẫu: 
Hộp đựng: 

  

 
 
Sách: 
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Bộ thẻ trò chơi: 
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2.4. Khung thời gian dự kiến 
Dưới đây là khung thời gian dự kiến do VVOB Việt Nam đề xuất. Đơn vị cung cấp dịch vụ có thể đề 
xuất khung thời gian phù hợp với nguồn lực của mình nhưng vẫn đảm bảo đúng các thời hạn. 

 
STT Hoạt động Thời gian Lưu ý 
1 Kí hợp đồng 11/11/2019  
2 Thanh toán lần 1 Trong vòng 5 ngày sau 

khi kí hợp đồng 
 

3 Thảo luận với VVOB về chi tiết của 
sản phẩm 

12/11/2019  

4 Tiến hành xin giấy phép xuất bản 13/11/2019 – 20/11/2019  
5 Làm việc với nhà xuất bản 20/11/2019 – 30/11/2019  
6 Sản xuất và thống nhất sản phẩm 

mẫu 
1 – 3/12/2019  

7 Tiến hành sản xuất hang loạt 3 – 15/12/2019  
8 Bàn giao toàn bộ sản phẩm 20/12/2019  
9 Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và 

thanh toán lần cuối 
20-10/12/2019  

2.5. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ 
  Nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu đáp ứng những điều sau đây:  

• Có chuyên môn về in ấn và xuất bản 
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất các tài liệu liên quan đến các tổ chức quốc tế 
• Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác. 
• Excellent technical capacities (designing and printing) to ensure high-quality production 
• Kỹ năng thiết kế và in ấn xuất sắc để đảm bảo sản phẩm chất lượng cao 
• Quản lý thời gian tốt để đảm bảo đúng thời hạn 

2.6. Yêu cầu hồ sơ 
Một bộ hồ sơ báo giá đầy đủ bao gồm 
• Hồ sơ năng lực công ty 
• Bảng báo giá chi tiết theo mẫu đính kèm trong phụ lục 
• Đính kèm ít nhất 3 sản phẩm tương tự đã thực hiện trước đây cho các đối tác khác 
• Ít nhất thông tin tham khảo của 3 tổ chức/công ty mà đơn vị cung cấp dịch vụ đã hợp tác trước đây 

 
Hạn cuối gửi báo giá: 7/11/2019 
 
Hồ sơ báo giá phải được gửi đến 

VVOB Việt Nam 
03-05 Nguyễn Bình, quận Hải Châu, 
Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam 

 
Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui long liên hệ Ms. Quỳnh Châu – 0905620235 hoặc email: 
chau.ntq@vvob.org  
 

mailto:chau.ntq@vvob.org
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2.7. Lịch trình thanh toán  

Thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên báo giá được đề xuất. Có thể chia thành 3 đợt 
thanh toán như sau: 

 
THANH TOÁN ĐIỀU KIỆN 
THANH TOÁN LẦN 1: 30% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU KHI KÍ HỢP ĐỒNG 
THANH TOÁN LẦN CUỐI: 70% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU KHI NHẬN BÀN GIAO ĐẦY ĐỦ CÁC SẢN PHẨM 

HOÀN THIỆN, NHẬN ĐƯỢC THANH LÍ HỢP ĐỒNG VÀ 
HÓA ĐƠN GTGT. 

 

1.3. Thông tin, bảo mật và sở hữu trí tuệ 

Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết trong suốt thời gian tư vấn cấp cho VVOB quyền truy cập ngay lập 
tức và miễn phí vào bất kỳ tài liệu nào, dưới dạng văn bản, in, điện tử, có chứa thông tin liên quan đến 
dịch vụ. Sau khi chấm dứt dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ ngay lập tức và tự giao lại cho VVOB tất 
cả các tài liệu, dưới dạng văn bản, in, điện tử có chứa thông tin liên quan đến dịch vụ. Đơn vị cung cấp 
dịch vụ cam kết không tiết lộ cho bất kỳ người nào bất kỳ thông tin liên quan đến dịch vụ quá trình thực 
hiện. Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng sẽ không sử dụng thông tin bí mật này cho mục đích riêng hoặc các 
mục đích khác. 
 
Đơn vị cung cấp dịch vụ phải kịp thời thông báo cho VVOB về tất cả các tài sản trí tuệ phát sinh liên 
quan đến các dịch vụ tư vấn. VVOB sẽ sở hữu và kiểm soát tất cả các tài sản trí tuệ được tạo ra hoặc 
hình thành bởi hoặc cho đơn vị cung cấp dịch vụ, hoặc các tài liệu phát sinh khác, liên quan đến các 
dịch vụ tư vấn; và đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ không tranh chấp quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát 
đó đối với Việt Nam hoặc các nơi khác. VVOB duy nhất và độc quyền có quyền, từ việc tạo ra bất kỳ 
tài sản trí tuệ nào như vậy và trong và sau thời hạn tư vấn, xuất bản, tiết lộ, bán, thanh lý, khai thác 
thương mại và mặt xử lý khác hoặc sử dụng nó dưới bất kì hình thức nào mà VVOB thấy phù hợp. Mọi 
tài sản trí tuệ hoặc chi phí giấy phép sẽ được bao gồm trong đề xuất tài chính. 

2.8. Giám sát dịch vụ 

Đơn vị cũng cấp dịch vụ phải báo cáo cho Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Châu, người sẽ chịu trách nhiệm 
giám sát các dịch vụ tư vấn. Bao gồm: 

• Theo dõi kỹ thuật và hành chính của các dịch vụ được giao cho đến khi hoàn thành 
• Đánh giá và chấp nhận các sản phẩm 
• Xem xét các yêu cầu thanh toán và hóa đơn 

 
Ms. Quỳnh Châu sẽ được một nhóm chuyên gia của VVOB hỗ trợ trong quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ này. 
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PHỤ LỤC:  
VVOB – giáo dục vì sự phát triển 

In ấn và xuất bản Bộ tài liệu – Mời gửi báo giá cạnh tranh số VVOBVN/2019/010 
Mẫu gửi báo giá 

 
Tên đơn vị gửi báo giá: .......................................................... 
Người đại diện (có đủ thẩm quyền để kí tên vào báo giá này): ......................................................................... 
Mã số thuế. ..................................... 
Địa chỉ: ..................................... 
 
Số điện thoại: E-mail: 

 
Mục  Kích 

thước 
Số trang/số mục mỗi bộ Chất lượng giấy/chất liệu Số lượng/lô 

600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 
6 quyển sách 
Trang bìa A4 12 (bìa trước và sau của 6 

quyển) 
C200         

Trang nội dung A4 144 (tổng số trang của 6 
quyển) 

Ford         

Bộ thẻ trò chơi 
Bộ 1 15x15cm 20 C300 cán bồi 2 lớp         
Bộ 2 A4 20 Giấy các tông dày 2mm, cắt thành 

dạng tranh ghép hình 4-6 mảnh 
        

 
Bì thư A5 20 C300         
Bộ 3 A5 20 C300 cán bồi 2 lớp         
Bộ 4 15x15cm 24 C300 cán bồi 2 lớp         
Hộp đựng 
Thân hộp Kích thước 

trong lòng: 
22 x 31 x 
5cm 

1 Giấy các tông dày và cứng         

Tay cầm 12 x 4cm 1 Nhựa hoặc chất liệu cứng và bền 
khác 

        

Cạnh hai bên của hộp 15 x 4 cm 2 Cùng chất liệu với tay cầm         
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Thông tin tham khảo các khách hàng khác  
           

  Tên đơn vị/công ty Loại ấn phẩm Thông tin người liên lạc Số điện thoại 

Giá trị 
hợp 
đồng Mô tả 

Ngày hoàn 
thành 

1     

  
  
          

2     

  
  
          

3     

  
  
          

          
Ý kiến khác:         
          

     

  
 
 
 
             

          
Người ký tên dưới đây xác nhận được ủy quyền để cung cấp những thông tin nêu trên và đồng ý với các thông số kỹ thuật chi tiết được nêu 
trong văn bản mời gửi báo giá cạnh tranh số VVOBVN / 2019/010. 
          
Ký và ghi rõ họ tên, chức 
danh     Ngày:    
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	PHỤ LỤC: 

