DỰ ÁN FCPF-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10

ng 11 năm 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tên bên mời thầu: Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt
Nam giai đoạn 2 (FCPF-2)
Địa chỉ: P043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 04.37286495, Fax: 0437286496, Email: fcpf.pmu@vietnamredd.org
Mã số thuế: 0107812445
Đề nghị Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đăng tải thông báo mời thầu với nội
dung sau:
1. Tên gói thầu: Thiết ế, in n tài liệu truyền thông ở c p trung ng
- Loại gói thầu:
Xây lắp

Mua sắm hàng hóa X T v n

Phi t v n

Hỗn hợp

- Nội dung chính của gói thầu: Thiết ế, in n tài liệu truyền thông bao gồm
Tờ r i, áp phích, sách nhỏ, standee.. ở c p trung
ng nhằm cung c p
những thông tin về hoạt động của dự án và REDD+ tới các đối t ợng của
dự án từ c p Trung ng đến địa ph ng. Tuyên truyền hình ảnh của dự án
tới các bên liên quan.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng
2. Tên dự án: Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam - giai đoạn 2
3. Nguồn vốn: Vốn viện trợ hông hoàn lại.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ s
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến
tr ớc 10 giờ 00, ngày 22 tháng 22 năm 2017( rong giờ àn c ín ) .
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng P043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội ;
Điện thoại: 37286495; Fax: 37286496; Email: fcpf.pmu@vietnam-redd.org.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí
9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2017.
11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

