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BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH THỨC 
  Ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/07 
 
Kính gửi các nhà cung cấp, 
 
Sau đây chúng tôi xin báo giá cho các hạng mục sau: 
Gói 2 - Thiết bị văn phòng, đồ dùng nhà bếp và các thiết bị khác - Danh sách sản phẩm chi tiết theo nhóm 
   

Số TT Tên sản phẩm Mô tả Sản phẩm Đơn vị đo 
lường 

Số lượng 

I. Thiết bị Văn phòng (* Lưu ý: Kích thước của các sản phẩm nội thất sẽ được chấp nhận trong khoảng 
± 5% so với kích thước yêu cầu) 

1 
 

Bộ bàn ghế sofa 

* Ghế sofa 3 chỗ ngồi 
- Kích thước: Dài 2400mm, cao 850mm, 950mm 
- Sofa 3 chỗ bọc vải cao cấp kết hợp gỗ. Độ đàn hồi 
và chống xẹp lún sâu, xốp nguyên khối không lẫn 
tạp chất. 
- Ưu tiên màu tối 
* Hai ghế sofa 1 chỗ ngồi 
- Kích thước: 450mm x 450mm (chất liệu tương tự 
như trên); 
- Ưu tiên màu tối 
* Bàn trà: 
- Kích thước: dài 1300mm, rộng 700mm, cao 
430mm 
- Hình chữ nhật, mặt bằng đá 
- Ưu tiên màu gỗ 

Bộ 1 

2 

Bộ bàn ghế sofa 
nhỏ 

* Ghế sofa 2 chỗ: 
- Kích thước: Cao: 89cm Rộng: 167cm Sâu: 83cm 
- Khung gỗ, vải bọc 
- Có thể tháo ra để giặt 
* Ghế sofa 1 chỗ ngồi: 
- Kích thước: 450mm x 450mm (chất liệu tương tự 
như trên). 
* Một cái bàn tròn: 
- Kích thước: 760 mm, cao 430mm 
- Mặt bàn bằng gỗ MDF 

Set 1 

3 'Bộ bàn ghế làm 
việc: 1 bàn làm 
việc có ngăn kéo 
và 1 ghế 

*Bàn: 
Kích thước: Rộng 1200mm x Sâu 600mm x Cao 750 
mm 
- Bàn máy tính bằng gỗ  

Bộ 5 
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 - Bàn có ngăn kéo 
- Giá đỡ CPU và khay bàn phím 
- Mặt bàn có lỗ đi dây tiện dụng 
 
*Ghế làm việc: loại ghế tiêu chuẩn 

4 

Bộ bàn họp có 10 
ghế 

- Kích thước: Dài 2800mm x Rộng 1200mm x Cao 
750mm 
- Mặt bàn oval có lỗ ở giữa bằng chất liệu gỗ 
laminate 
- 10 ghế 

Bộ 1 

5 Tủ đựng tài liệu 
có 2 ngăn đứng 

- Rộng 800mm x sâu 400mm x cao 1830mm 
- Chất liệu ván ép melamine màu nâu 
- Ưu tiên màu gỗ 

cái 4 

6 Bảng trắng treo 
tường 
 

Kích thước: 1200mm x 1600mm - Bảng trắng - dễ 
viết xóa, hút nam châm, kẻ mờ 5x5cm Cái 1 

7 
Một bộ bàn tròn 
+ 2 ghế 

- Kích thước bàn tròn: 1,2m. 
- Bàn tròn chất liệu MDF, chân gỗ sơn PU 
- 2 ghế. 
- Ưu tiên Màu gỗ 

Bộ 1 

8 
Bộ bàn trà, 2 ghế 
 
 

- 1 Bàn trà kích thước 600mm x 600mm x 600mm. 
Dày 25mm, tốt nhất là màu gỗ 
- 2 ghế: kích thước 600mm x610mm x 650mm, ưu 
tiên màu gỗ 
- Nệm ghế bọc nỉ, khung gỗ cao su. 

Bộ 3 

9 

Tủ đựng quần aó 

Kích thước: Chiều dài: 800mm Chiều rộng: 480mm 
Chiều cao: 1800mm 
- Chất liệu: loại 2 buồng chất liệu gỗ công nghiệp; 
MFC phủ melamine 
-Sơn PU 
Ưu tiên Màu gỗ 

Cái 3 

10 
Kệ đầu giường 

Kích thước: D390mm x W47mm x H58mm làm từ 
veneer sồi / MDF với 3 ngăn kéo, thiết kế gọn gàng 
Ưu tiên màu gỗ 

Cái 3 

11 
Bảng trắng có 
chân di động 

- Kích thước: 2000mm x1200 mm 
- Viết xóa dễ dàng, hút nam châm, nét mờ 5x5cm. 
- Khung di động có chân chắc chắn, Bút dạ hoặc 
phấn, hai mặt, có thể xoay 360 độ 

Cái 1 

12 

Bộ bàn ghế có 1 
bàn + 12 ghế ngồi 

- Kích thước: Dài 4800mm x 1200mm x 750mm 
- Mặt bàn hình chữ nhật, mặt bàn bằng gỗ MFC phủ 
Melamine chống ẩm mốc trầy xước. 
- 12 ghế 
- Ưu tiên Màu gỗ 
 

Bộ 1 
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13 

Giá sách 

- Kích thước: H1200mm x D170mm x W 900mm. 
- Được làm từ chất liệu chống xước, sơn PU bóng 
mịn 
- Ưu tiên Màu gỗ  

Cái 3 

14 

Bộ bàn ăn có 1 
bàn + 6 ghế ngồi 

- Kích thước bàn dài 160 x rộng 80 x cao 75cm - Mặt 
bàn đá màu trắng, khung chân gỗ tự nhiên. 
- Chất liệu gỗ cao su tự nhiên, mặt bàn gỗ MDF, ghế 
nệm simili cao cấp. 
- Ưu tiên Màu gỗ 

Bộ 1 

II. Đồ dùng nhà bếp 
 1  

Bộ chậu nhựa, 
phích, bình đựng 
nước, cốc chén 
uống nước 

Một bộ bao gồm:  
- 2 xô giặt, tải được trọng lượng nặng, thùng nhựa 
bền làm bằng HDPE (Polyethylene mật độ cao).  
- 1 bình nước giữ nhiệt 1 lít bằng thép không gỉ  
- một bình chứa nước bằng nhựa di chuyển được - 
5 lít có vòi, chất lượng cao, làm từ vật liệu không 
chứa BPA, an toàn và được làm cho nước uống 
- cốc gốm: 2 cái - 250ml trong đó một cốc có nắp 
đậy 

Bộ 3 

2  
Chậu rửa bếp 
đơn, có vòi nước 

Kích thước L820mm x W450mm x H 230mm, Bề 
mặt phủ titan chống dính. Cắt đá 790mm x420mm 

cái 1 

3 Bếp từ đôi - Kích thước L736mm x W416mm, kích thước 
khoét đá 680mm x 390mm 
- Kiểu bếp tiếp âm, 2 bếp nấu. Công nghệ biến tần 
- tiết kiệm điện. 
- Có khóa trẻ em an toàn, tự động tắt bếp khi 
không có nồi. 
- Điện áp 220-240v / 50-60Hz. 

Bộ 1 

4 Bộ Xoong, nồi, 
chảo rán 

Bộ 4 chiếc,  thép chống gỉ: 
- Nồi 28 cm 
- Nồi 20 cm 
- Nồi 18 cm 
- Chảo chống dính 20 cm 

Bộ 1 

5   
Đồ nhà bếp (bát 
đĩa, thìa, đũa, rổ. 
Dao, thớt, kệ 
bát..) 

* Một bộ bàn ăn tối cho 10 người bao gồm:  

Tên  Số lượng 

Bát ăn cơm 4.4" 10 

Bát to 7" 10  

Đĩa phẳng 7 3 

Đĩa phẳng 8 3 

Bộ 1 
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Đĩa sâu 7 3 

Đĩa sâu 8 3 

Đôi đũa 10 

Thìa ăn súp 10 

Đĩa nhỏ để đựng 
gia vị 

3 

Đĩa nhỏ để đựng 
nước mắm 

3 

* Các dụng cụ nhà bếp khác:  
- Thớt gỗ 30 cm 
- Một bộ dao với 3 kích cỡ khác nhau (dao chặt, 
dao thái và dao gọt) 

6 Rổ nhựa - Kích thước 380mm x 290mm x 350mm 
- Chất liệu nhựa PP 

Cái 3 

7 Thùng đựng rác 
bằng nhựa  

- 5 lít có nắp đậy 
- Vật liệu nhựa PP 

Cái 3 

8 Xô nhựa - Kích thước 26mm x 21.5mm x cao 295mm 
- Xô nhựa y tế 10 lít có nắp đậy 
- Chất liệu nhựa HDPE 

Cái 3 

III. Các thiết bị Khác 
1 Đèn học Đèn Led chống cân, 4 chế độ Cái 3 
2 Tranh 3D treo 

tường 
Kích thước: (H2000mm x W400mm) - Tranh trang 
trí 3D tạo không khí vui tươi hướng tới những điều 
tốt đẹp trong cuộc sống 

Cái 3 

3 Két sắt chống 
cháy 

- Kích thước bao ngoài: cao 68 - rộng 52 - cao 52 - 
rộng 38 - sâu 38 
- Trọng lượng 110kg 
- Khóa điện tử 
- Khả năng chống cháy 1.000 độ trong vòng 2 giờ 

Cái 1 

4 Rèm - Kích thước: 190 cm x 150 cm 
- Rèm cửa chống nắng cao cấp 
- Chất liệu polyester 
- Ưu tiên Màu tối 

Bộ 21 

5  
 
Đồ dùng học tập 
(bút, vở, giấy, bút 
dạ ...) 

 

Tên Số lượng  

1. Vở viết  
✔ Kích thước: 170 * 

50 pc 

Bộ 1 
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240 (±2mm) 
✔ Số trang: 48 trang 
cả bìa 
✔ Số lượng: 
100g/m² 
✔ Độ trắng: 90 - 
92%ISO 
✔ Sản xuất: Hồng 
Hà, VN 

2. Bút bi:  30 cái 

3. Bút chì màu:  30 cái  

4. Bút chì đen:  30 cái 

5. Giấy photocopy:  3 R 
 

6 Truyện, sách báo, 
sách dạy kỹ năng 
sống 

1. 03-05 Bộ sách điện tử song ngữ cho trẻ em trình 
bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt - sách thông minh, 
dòng sách song ngữ kể chuyện với 2-3 lựa chọn: 
Sách có piano – sách thông minh  như 1 chiếc piano 
cho trẻ con.  
- Sách siêu anh hùng không có đàn và Elsa không có 
đàn - sách nói điện tử cho trẻ em không có đàn và 
bảng cộng trừ riêng cho bé. 
 
 2. Bộ 03 Truyện ngụ ngôn Cho Bé Tập Đọc: Những 
câu chuyện đầu tiên khi bắt đầu học chữ cái, cỡ chữ 
phù hợp cho các bé mới bắt đầu tập đọc. (Sách in 
khổ lớn, hình ảnh minh họa sinh động). 
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng đọc hiểu 
- Giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, khả năng ghi nhớ, khả 
năng quan sát, khả năng tư duy => Tạo thói quen 
đọc sách sẽ giúp trẻ học tập tốt hơn, thông minh 
hơn 
3. 05 Bộ sách 4 dạy Kỹ Năng Sống Cho Trẻ: Thói 
Quen Tốt, Tự Bảo Vệ Bản Thân, Giao Tiếp Tốt, Tự 
Chữa Cháy. 

Bộ 1 

7 Đồ chơi trẻ em Chất liệu nhựa và gỗ: 
- 01 bộ cầu trượt con voi đu đưa - đúc nguyên khối 
bằng nhựa dẻo siêu bền 
- 01 Bộ đồ chơi nấu ăn bếp lớn trẻ em dành cho bé 
trai và bé gái 

Bộ 2 
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Chi phí đấu thầu 
Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu, và đơn vị mời thầu của Liên 
hợp quốc trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với những chi phí đó, bất kể 
việc tiến hành hoặc kết quả của việc mời thầu. 
 
Ngôn ngữ trong thực hiện đấu thầu 
Hồ sơ dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến hồ sơ dự thầu phải được 
viết bằng tiếng Anh 
 
Hiệu lực của hồ sơ dự thầu 
Báo giá sẽ có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày sau ngày kết thúc. Hồ sơ dự thầu có giá trị trong thời gian ngắn 
hơn sẽ bị UNFPA từ chối. 
 
Dự thầu một phần 
Dự thầu một phần cho từng nhóm sản phẩm được chấp nhận trong gói thầu này.  
UNFPA có quyền lựa chọn và chấp nhận một phần trong bất kỳ phần nào của hồ sơ dự thầu.  
Tất cả các giá đã bao gồm tất cả các loại thuế (nếu có) 
Giá chào thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển và phí dỡ hàng đến địa điểm do UNFPA chỉ định. 
 
Thời gian / địa điểm giao hàng 
Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng cho phép tối đa là 2 tuần kể từ khi phát hành đơn đặt hàng (PO). 
Địa điểm giao hàng: Trung tâm Công tác xã hội Thanh Hóa, 313 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thành phố 
Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
 
Điều khoản thanh toán 
Thời hạn thanh toán của UNFPA là 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn và bằng chứng về các tài liệu liên 
quan đến đơn đặt hàng. 
 
 

8 Giá để đồ chơi trẻ 
em 

- Kích thước: H800mm x D300mm x W800mm 
- Chất liệu gỗ MFC vân gỗ 

Cái 1 

9 Ghế ngồi (Ghế 
lười hạt) 

- Kích thước: 1120mm x 1040mm x 740mm - Có 
mút xốp bọc vải, an toàn cho trẻ nhỏ dễ dàng di 
chuyển 

Cái 6 

10 Chăn, gối, ga (mỗi 
loại 2 bộ để thay 
đổi). Ghi chú: 
Giường 
1m2x1,9m 

Một bộ bao gồm: 
- 1 chăn bông kích thước 1500 mm x 2000mm 
- 1 chiếc gối bông có kích thước 450mm x 650mm 
- 1 ga trải giường cotton - cho Giường 1m2x1,9m 

Bộ 12 

11 Đệm giường - Kích thước: L1200mm x L1900mm 
- Đệm bông ép 

Cái 6 

12 Thảm trải sàn 
Simili  

- Kích thước 2m x 25m/cái, dày 1,2mm 
- Cứng, chịu nhiệt, chống cháy tốt 
- Ưu tiên Màu gỗ 

Pc 11 
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Hướng dẫn gửi báo giá: 
Nếu bạn muốn gửi báo giá cho những mặt hàng này, vui lòng gửi những thông tin sau qua email tới địa chỉ 
email bảo mật của UNFPA Việt Nam vbidtender@unfpa.org trước  17h00 (Giờ Hà Nội, GMT+7) ngày 6 tháng 
1 năm 2022. 
• Mẫu Báo giá đã điền, có chữ ký và đóng dấu 
• Biểu mẫu Tổng quan về Sản phẩm đã điền đầy đủ thông tin 
• Hình ảnh của sản phẩm được chào hàng 
• Giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có liên quan (nếu có) 
• Biểu mẫu nhà cung cấp (Vendor form) có chữ ký và đóng dấu cùng với chứng chỉ tài khoản ngân hàng 
 
Báo giá được tính theo đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng (VND). Trường hợp báo giá theo đơn vị tiền tệ khác, 
việc chuyển đổi báo giá sẽ được thực hiện theo đơn vị tiền tệ do UNFPA lựa chọn theo Tỷ giá hối đoái của 
Liên hợp quốc đang áp dụng tại thời điểm diễn ra đấu thầu. 
 
Trong mọi trường hợp, UNFPA không chấp nhận bất kỳ hàng hóa nào không phù hợp với các thông số kỹ 
thuật hoặc yêu cầu của Hợp đồng. Trong mọi trường hợp, UNFPA không được phép nhận bất kỳ hàng hoá 
nào cho đến khi UNFPA có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá sau khi giao hàng. Hàng hóa sẽ không được 
coi là đã được chấp nhận trừ khi và cho đến khi UNFPA thực sự chấp nhận bằng văn bản. Trong mọi trường 
hợp, UNFPA sẽ chỉ thanh toán khi hàng hóa được chấp nhận. 
 
Hướng dẫn gửi Email: 
• Tiêu đề của email cần bao gồm dòng chữ sau: RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/07 
• Các đề xuất không có dòng tiêu đề email chính xác có thể bị cán bộ đấu thầu bỏ qua và do đó không được 
xem xét. 
• Tổng dung lượng email không được vượt quá 20 MB (bao gồm nội dung email, File đính kèm được mã hóa 
và tiêu đề). Trong trường hợp các chi tiết kỹ thuật trong file điện tử lớn, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên 
gửi riêng trước thời hạn. 
• Việc gửi Hồ sơ dự thầu đến bất kỳ địa chỉ email nào khác, bao gồm cả bản sao (cc), sẽ vi phạm tính bảo mật 
và dẫn đến việc Hồ sơ dự thầu bị vô hiệu. 
 
Ký kết hợp đồng 
UNFPA sẽ ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà cung cấp có giá dự tham dự thầu thấp nhất và hồ sơ dự thầu 
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hồ sơ mời thầu. 

Quyền được thay đổi các yêu cầu tại thời điểm trao hợp đồng 
UNFPA có quyền tại thời điểm ký kết Hợp đồng để tăng hoặc giảm lên đến 20% khối lượng hàng hóa quy 
định trong RFQ này mà không có bất kỳ sự thay đổi nào về đơn giá hoặc các điều khoản và điều kiện khác. 
Rất mong nhận được phản hồi sớm nhất của Quý Công ty cho yêu cầu báo giá này. 
Lưu ý: Các chính sách nhà cung cấp UNFPA hiện tại áp dụng cho hồ sơ mời thầu này có thể tham khảo tại: 
http://www.unfpa.org/suppliers. 
 
Trân trọng, 
Nguyễn minh hà 
Số ĐT: + 84-24-38500 328; Email: mnguyen@unfpa.org  

mailto:vietnam.office@unfpa.org
http://vietnam.unfpa.org/
http://www.facebook.com/unfpa.vietnam
mailto:vbidtender@unfpa.org
http://www.unfpa.org/suppliers
mailto:mnguyen@unfpa.org
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MẪU BÁO GIÁ 
Tên nhà thầu: __________________________________ 

Ngày báo giá: __________________________________ 

Yêu cầu báo giá Nº: __________________________________ 

Đơn vị tiền tệ của báo giá: __________________________________ 

Điều khoản giao hàng (nêu rõ phương 
thức vận chuyển và tuyến đường) 

__________________________________ 

Hiệu lực của báo giá: __________________________________ 
 
Bạn có thể kèm một bảng tính Excel thay vì định dạng này. Các cột của bảng phải được sửa đổi cho phù hợp 
với từng trường hợp cụ thể. 

 
Biểu giá: 

STT  Tên và mô tả sản 
phẩm 

Đơn 
vị 

Đơn giá  Số 
Lượng 

Chi phí vận 
chuyển đến 

nơi nhận 

Tổng giá (VND) 

(Đến nơi nhận) 

Lịch giao 
hàng (số 

ngày sau khi 
đặt hàng) 

1        

2        

3        

Tổng phụ (VND)   

VAT (VND)   

TỔNG CỘNG (bao gồm VAT):   

Trong đơn nộp thầu, đề nghị bao gồm:  
1. Thông số kỹ thuật của sản phẩm 
2. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm 

 
 
 
 
 
Tôi xác nhận rằng công ty được đề cập ở trên, mà tôi được ủy quyền hợp lệ để ký tên, Chấp nhận các điều 
khoản và điều kiện của UNFPA (http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract) và 
chúng tôi sẽ tuân theo báo giá này cho đến khi hết hạn. 
 
 

_____________________________________ _______________________________ 
Tên và chức vụ Ngày tháng và địa điểm 

 
 
 
 

Nhận xét của nhà cung cấp: 
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MẪU TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 

Tên nhà thầu: …………………………………………………. 

Gói 2 - Thiết bị văn phòng, đồ dùng nhà bếp và những thứ khác - Danh sách các mặt hàng chi tiết 
 
Lưu ý: Kích thước của các sản phẩm nội thất sẽ được chấp nhận trong vòng ± 5% so với yêu cầu  
 

Số TT Tên Sản phẩm Mô tả và thông số kỹ thuật tối thiểu / 
bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và thông 
báo của Nhà thầu về độ 

lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá 
trình đánh 

giá) 
I. Thiết bị Văn phòng  

1 
 

Bộ bàn ghế 
sofa 

* Ghế sofa 3 chỗ ngồi 
- Kích thước: Dài 2400mm, cao 850mm, 
950mm 
- Sofa 3 chỗ bọc vải cao cấp kết hợp gỗ. 
Độ đàn hồi và chống xẹp lún sâu, xốp 
nguyên khối không lẫn tạp chất. 
- Ưu tiên màu tối 
* Hai ghế sofa 1 chỗ ngồi 
- Kích thước: 450mm x 450mm (chất liệu 
tương tự như trên); 
- Ưu tiên màu tối 
* Bàn trà: 
- Kích thước: dài 1300mm, rộng 700mm, 
cao 430mm 
- Hình chữ nhật, mặt bằng đá 
- Ưu tiên màu gỗ 

  

2 

Bộ bàn ghế 
sofa nhỏ 

* Ghế sofa 2 chỗ: 
- Kích thước: Cao: 89cm Rộng: 167cm 
Sâu: 83cm 
- Khung gỗ, vải bọc 
- Có thể tháo ra để giặt 
* Ghế sofa 1 chỗ ngồi: 
- Kích thước: 450mm x 450mm (chất liệu 
tương tự như trên). 
* Một cái bàn tròn: 
- Kích thước: 760 mm, cao 430mm 
- Mặt bàn bằng gỗ MDF 

  

3 

'Bộ bàn ghế làm 
việc: 1 bàn làm 
việc có ngăn 
kéo và 1 ghế 
 

*Bàn: 
Kích thước: Rộng 1200mm x Sâu 600mm 
x Cao 750 mm 
- Bàn máy tính bằng gỗ  
- Bàn có ngăn kéo 
- Giá đỡ CPU và khay bàn phím 
- Mặt bàn có lỗ đi dây tiện dụng 
 
*Ghế làm việc: loại ghế tiêu chuẩn 
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Số TT Tên Sản phẩm Mô tả và thông số kỹ thuật tối thiểu / 
bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và thông 
báo của Nhà thầu về độ 

lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá 
trình đánh 

giá) 
4 

Bộ bàn họp có 
10 ghế 

- Kích thước: Dài 2800mm x Rộng 
1200mm x Cao 750mm 
- Mặt bàn oval có lỗ ở giữa bằng chất liệu 
gỗ laminate 
- 10 ghế 

  

5 
Tủ đựng tài liệu 
có 2 ngăn đứng 

- Rộng 800mm x sâu 400mm x cao 
1830mm 
- Chất liệu ván ép melamine màu nâu 
- Ưu tiên màu gỗ 

  

6 Bảng trắng treo 
tường 
 

Kích thước: 1200mm x 1600mm - Bảng 
trắng - dễ viết xóa, hút nam châm, kẻ 
mờ 5x5cm 

  

7 

Một bộ bàn 
tròn + 2 ghế 

- Kích thước bàn tròn: 1,2m. 
- Bàn tròn chất liệu MDF, chân gỗ sơn 
PU 
- 2 ghế. 
- Ưu tiên Màu gỗ 

  

8 Bộ bàn trà, 2 
ghế 
 
 

- 1 Bàn trà kích thước 600mm x 600mm 
x 600mm. Dày 25mm, tốt nhất là màu gỗ 
- 2 ghế: kích thước 600mm x610mm x 
650mm, ưu tiên màu gỗ 
- Nệm ghế bọc nỉ, khung gỗ cao su. 

  

9 

Tủ đựng quần 
aó 

Kích thước: Chiều dài: 800mm Chiều 
rộng: 480mm 
Chiều cao: 1800mm 
- Chất liệu: loại 2 buồng chất liệu gỗ 
công nghiệp; MFC phủ melamine 
-Sơn PU 
Ưu tiên Màu gỗ 

  

10 

Kệ đầu giường 

Kích thước: D390mm x W47mm x 
H58mm làm từ veneer sồi / MDF với 3 
ngăn kéo, thiết kế gọn gàng 
Ưu tiên màu gỗ 

  

11 

Bảng trắng có 
chân di động 

- Kích thước: 2000mm x1200 mm 
- Viết xóa dễ dàng, hút nam châm, nét 
mờ 5x5cm. 
- Khung di động có chân chắc chắn, Bút 
dạ hoặc phấn, hai mặt, có thể xoay 360 
độ 

  

12 
Bộ bàn ghế có 
1 bàn + 12 ghế 
ngồi 

- Kích thước: Dài 4800mm x 1200mm x 
750mm 
- Mặt bàn hình chữ nhật, mặt bàn bằng 
gỗ MFC phủ Melamine chống ẩm mốc 
trầy xước. 
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Số TT Tên Sản phẩm Mô tả và thông số kỹ thuật tối thiểu / 
bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và thông 
báo của Nhà thầu về độ 

lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá 
trình đánh 

giá) 
- 12 ghế 
- Ưu tiên Màu gỗ 

13 

Giá sách 

- Kích thước: H1200mm x D170mm x W 
900mm. 
- Được làm từ chất liệu chống xước, sơn 
PU bóng mịn 
- Ưu tiên Màu gỗ  

  

14 

Bộ bàn ăn có 1 
bàn + 6 ghế 
ngồi 

- Kích thước bàn dài 160 x rộng 80 x cao 
75cm - Mặt bàn đá màu trắng, khung 
chân gỗ tự nhiên. 
- Chất liệu gỗ cao su tự nhiên, mặt bàn 
gỗ MDF, ghế nệm simili cao cấp. 
- Ưu tiên Màu gỗ 

  

II. Đồ dung nhà bếp 

1  
Bộ chậu nhựa, 
phích, bình 
đựng nước, cốc 
chén uống 
nước 

Một bộ bao gồm:  
- 2 xô giặt, tải được trọng lượng nặng, 
thùng nhựa bền làm bằng HDPE 
(Polyethylene mật độ cao).  
- 1 bình nước giữ nhiệt 1 lít bằng thép 
không gỉ  
- một bình chứa nước bằng nhựa di 
chuyển được - 5 lít có vòi, chất lượng 
cao, làm từ vật liệu không chứa BPA, an 
toàn và được làm cho nước uống 
- cốc gốm: 2 cái - 250ml trong đó một 
cốc có nắp đậy 

  

2  
Chậu rửa bếp 
đơn, có vòi 
nước 

Kích thước L820mm x W450mm x H 
230mm, Bề mặt phủ titan chống dính. 
Cắt đá 790mm x420mm 

  

3 Bếp từ đôi - Kích thước L736mm x W416mm, kích 
thước khoét đá 680mm x 390mm 
- Kiểu bếp tiếp âm, 2 bếp nấu. Công 
nghệ biến tần - tiết kiệm điện. 
- Có khóa trẻ em an toàn, tự động tắt 
bếp khi không có nồi. 
- Điện áp 220-240v / 50-60Hz. 

  

4 Bộ Xoong, nồi, 
chảo rán 

Bộ 4 chiếc, thép chống gỉ: 
- Nồi 28 cm 
- Nồi 20 cm 
- Nồi 18 cm 
- Chảo chống dính 20 cm 
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Số TT Tên Sản phẩm Mô tả và thông số kỹ thuật tối thiểu / 
bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và thông 
báo của Nhà thầu về độ 

lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá 
trình đánh 

giá) 
5   

Đồ nhà bếp 
(bát đĩa, thìa, 
đũa, rổ. Dao, 
thớt, kệ bát..) 

* Một bộ bàn ăn tối cho 10 người bao 
gồm:  

Tên  Số lượng 

Bát ăn cơm 4.4" 10 

Bát to 7" 10  

Đĩa phẳng 7 3 

Đĩa phẳng 8 3 

Đĩa sâu 7 3 

Đĩa sâu 8 3 

Đôi đũa 10 

Thìa ăn súp 10 

Đĩa nhỏ để đựng 
gia vị 

3 

Đĩa nhỏ để đựng 
nước mắm 

3 

* Các dụng cụ nhà bếp khác:  
- Thớt gỗ  
- Một bộ dao với 3 kích cỡ khác nhau 
(Dao chặt, dao thái và dao gọt) 

  

6 Rổ nhựa - Kích thước 380mm x 290mm x 
350mm 
- Chất liệu nhựa PP 

  

7 Thùng đựng 
rác bằng nhựa  

- 5 lít có nắp đậy 
- Vật liệu nhựa PP 

  

8 Xô nhựa - Kích thước 26mm x 21.5mm x cao 
295mm 
- Xô nhựa y tế 10 lít có nắp đậy 
- Chất liệu nhựa HDPE 

  

III. Các thiết bị Khác 

1 Đèn học Đèn Led chống cân, 4 chế độ   

2 Tranh 3D treo 
tường 

Kích thước: (H2000mm x W400mm) - 
Tranh trang trí 3D tạo không khí vui 
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Số TT Tên Sản phẩm Mô tả và thông số kỹ thuật tối thiểu / 
bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và thông 
báo của Nhà thầu về độ 

lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá 
trình đánh 

giá) 
tươi hướng tới những điều tốt đẹp 
trong cuộc sống 

3 Két sắt chống 
cháy 

- Kích thước bao ngoài: cao 68 - rộng 52 
- cao 52 - rộng 38 - sâu 38 
- Trọng lượng 110kg 
- Khóa điện tử 
- Khả năng chống cháy 1.000 độ trong 
vòng 2 giờ 

  

4 Rèm - Kích thước: 190 cm x 150 cm 
- Rèm cửa chống nắng cao cấp 
- Chất liệu polyester 
- Ưu tiên Màu tối 

  

5  
 
Đồ dùng học 
tập (bút, vở, 
giấy, bút dạ ...) 

 

Tên Số lượng  

1. Vở viết  
✔ Kích thước: 170 * 
240 (±2mm) 
✔ Số trang: 48 trang 
cả bìa 
✔ Số lượng: 
100g/m² 
✔ Độ trắng: 90 - 
92%ISO 
✔ Sản xuất: Hồng 
Hà, VN 

50 pc 

2. Bút bi:  30 cái 

3. Bút chì màu:  30 cái  

4. Bút chì đen:  30 cái 

5. Giấy photocopy:  3 R 
 

  

6 Truyện, sách 
báo, sách dạy 
kỹ năng sống 

1. 03-05 Bộ sách điện tử song ngữ cho 
trẻ em trình bày bằng tiếng Anh và tiếng 
Việt - sách thông minh, dòng sách song 
ngữ kể chuyện với 2-3 lựa chọn: Sách có 
piano – sách thông minh  như 1 chiếc 
piano cho trẻ con.  
- Sách siêu anh hùng không có đàn và 
Elsa không có đàn - sách nói điện tử cho 
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Số TT Tên Sản phẩm Mô tả và thông số kỹ thuật tối thiểu / 
bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và thông 
báo của Nhà thầu về độ 

lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 

trong quá 
trình đánh 

giá) 
trẻ em không có đàn và bảng cộng trừ 
riêng cho bé. 
 
 2. Bộ 03 Truyện ngụ ngôn Cho Bé Tập 
Đọc: Những câu chuyện đầu tiên khi bắt 
đầu học chữ cái, cỡ chữ phù hợp cho các 
bé mới bắt đầu tập đọc. (Sách in khổ lớn, 
hình ảnh minh họa sinh động). 
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng 
đọc hiểu 
- Giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, khả năng 
ghi nhớ, khả năng quan sát, khả năng tư 
duy => Tạo thói quen đọc sách sẽ giúp 
trẻ học tập tốt hơn, thông minh hơn 
3. 05 Bộ sách 4 dạy Kỹ Năng Sống Cho 
Trẻ: Thói Quen Tốt, Tự Bảo Vệ Bản 
Thân, Giao Tiếp Tốt, Tự Chữa Cháy. 

7 Đồ chơi trẻ em Chất liệu nhựa và gỗ: 
- 01 bộ cầu trượt con voi đu đưa - đúc 
nguyên khối bằng nhựa dẻo siêu bền 
- 01 Bộ đồ chơi nấu ăn bếp lớn trẻ em 
dành cho bé trai và bé gái 

  

8 Giá để đồ chơi 
trẻ em 

- Kích thước: H800mm x D300mm x 
W800mm 
- Chất liệu gỗ MFC vân gỗ 

  

9 Ghế ngồi (Ghế 
lười hạt) 

- Kích thước: 1120mm x 1040mm x 
740mm - Có mút xốp bọc vải, an toàn 
cho trẻ nhỏ dễ dàng di chuyển 

  

10 Chăn, gối, ga 
(mỗi loại 2 bộ 
để thay đổi). 
Ghi chú: 
Giường 
1m2x1,9m 

Một bộ bao gồm: 
- 1 chăn bông kích thước 1500 mm x 
2000mm 
- 1 chiếc gối bông có kích thước 450mm 
x 650mm 
- 1 ga trải giường cotton - cho Giường 
1m2x1,9m 

  

11 Đệm giường - Kích thước: L1200mm x L1900mm 
- Đệm bông ép 

  

12 Thảm trải sàn 
Simili  

- Kích thước 2m x 25m/cái, dày 1,2mm 
- Cứng, chịu nhiệt, chống cháy tốt 
- Ưu tiên Màu gỗ 

  

 


