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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chào giá thầu Cung cấp Giấy, phôi tờ rời sổ BHXH
Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng giấy, phôi tờ rời sổ BHXH trên địa bàn toàn
tỉnh năm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre thông báo đến các đơn vị có khả năng cung
cấp giấy, phôi tờ rời sổ BHXH tham gia chào giá cạnh tranh như sau:
Tên gói thầu:
I/.Giấy: Paper One A3, A4, A5, định lượng 70Gsm. Cam kết cung cấp ổn
định giá trong vòng 12 tháng, (Từ ngày ký hợp đồng).
II/. Phôi tờ rời sổ BHXH, Số lượng: 425.000 tờ
Quy cách: 190 mm x 125 mm;
Chất liệu giấy in: Sử dụng giấy trắng định lượng 120g/m2, đảm bảo độ bền,
độ bóng và in được trên các loại máy in văn phòng;
(Đóng gói: 5.000 tờ/thùng ; Địa điểm giao hàng: Bảo hiểm xã hội tỉnh).
Thời gian tham gia chào giá: hạn chót đến 15h ngày 9 tháng 8 năm 2019;
Ghi chú:
- Liên hệ mẫu phôi tờ rời sổ BHXH phòng Cấp sổ, thẻ đồng chí Nguyễn Thị
Minh Châu ĐT(02753.812653);
- Giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác;
- Các đơn vị tham gia chào giá gửi về Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến
Tre, địa chỉ số 14C3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre,
tỉnh Bến Tre; ngoài bì thư phải có niêm phong và ghi rõ “Chào giá thầu Cung cấp
Giấy, Tờ rời sổ BHXH”./.
Nơi nhận:
- Website BHXH tỉnh;
- Báo Đồng khởi (đăng 2 kỳ);
- Ban Nội chính TU (b/c);
- BGĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT.
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