
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

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

Số:            /TB-CCBHB Khánh Hòa, ngày      tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, 
sử dụng tài nguyên biển 

Căn cứ Kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2019 số      /KH-CCBHĐ 
ngày     /10/2019 của Chi cục Biển và Hải đảo; Chi cục Biển và Hải đảo trân 
trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm, tham gia gửi Hồ sơ chào giá Máy vi tính 
thực địa loại siêu bền phù hợp với môi trường biển phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển (thông tin chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Quý đơn vị gửi Hồ sơ chào giá về Chi cục Biển và Hải đảo (số 14 Hoàng 
Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa), số điện thoại: 0258.356835, thời hạn: 
đến hết ngày 31/10/2019. Sau ngày 31/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo sẽ 
không xem xét đánh giá; cũng như không hoàn trả lại mọi Hồ sơ chào giá được 
gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (theo dấu bưu điện) đến Chi cục với 
bất kỳ lý do nào.

Chi Cục Biển và Hải đảo sẽ tiến hành đánh giá và ký hợp đồng với Quý 
đơn vị gửi Hồ sơ chào giá hợp lệ, có năng lực cung cấp trang thiết bị đảm bảo 
chất lượng và chào giá thấp nhất. 

Trân trọng./.

Nơi nhận: VBĐT
- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT;
- Lưu: VT; KT; NV; Tr.T.
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PHỤ LỤC
Kế hoạch mua sắm Máy vi tính phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao 
khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

(Đính kèm công văn số        /TB-CCBHĐ ngày     tháng    năm    
 của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa)

Stt Tên Thiết bị Cấu hình Số lượng Ghi chú

01 Máy vi tính thực địa loại 
siêu bền phù hợp với môi 
trường biển.
Yêu cầu: Máy vi tính xách 
tay có thiết kế nhỏ gọn, 
bền bỉ, vỏ chống nước, 
chống rung sốc, chịu được 
va đập, chịu được nhiệt độ 
cao… phù hợp với môi 
trường khảo sát thực địa 
trên biển.

- Vi xử lý: Chip Intel Core i7
- Cổng COM – RS232
- Ổ cứng: SSD 256G trở lên
- RAM: 8GB
- Hệ điều hành: Windows 10 Pro 
64 bit hoặc tương đương
- Ổ đĩa DVD
- Cổng kết nối: USB, HDMI, 
LAN, True serial, VGA…
- Màn hình: 14”
- Dung lượng pin cao

01 bộ

Ghi chú: Giá chào hàng bằng đồng Việt Nam và bao gồm thuế GTGT./.
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