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THÔNG BÁO 
   Về việc mời tham gia thực hiện  

Gói thầu: 
Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí 
tự động, liên tục 

Kế hoạch: 
Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao 
gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm 

định) 
 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022 của Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế 

hoạch Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao gồm cả vận hành, 
bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định). 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đang triển khai thực hiện Gói thầu: 
Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục thuộc 

Kế hoạch Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao gồm cả vận hành, 
bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định); Nhằm tạo điều kiện cho Nhà thầu 
có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện gói thầu nêu trên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thông báo mời các Nhà thầu quan tâm thực hiện, nội dung như sau: 

1. Thông tin về gói thầu và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn: 

1.1. Thông tin về gói thầu 

- Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; địa chỉ: Số 478A, 

đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 
0294 3850 144; 0294 3840 485. 



- Tên gói thầu: Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí 

tự động, liên tục. 

- Tên kế hoạch: Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí 
tự động, liên tục thuộc Kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định các trạm quan trắc môi trường 

tự động, liên tục (15 trạm của dự án AMD và 02 trạm  quan trắc của Sở Tài nguyên và 
Môi trường) 

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

 1.2. Thông tin về thiết bị cần kiểm định, hiệu chuẩn như sau: 

Stt Thiết bị Đơn vị   
Số 

lượng 
Thông tin sản phẩm 

I Kiểm định    

1 Máy phân tích CO Bộ 02 

Máy phân tích CO 

- Model: SERINUS 30 

- Xuất xứ: Ecotech - Úc 

II Hiệu chuẩn    

1 
Máy phân tích đa chỉ 

tiêu SO2, NO2, O3 
Bộ 02 

Máy phân tích đa chỉ tiêu 

-Model: AR500/AR500S 

- Xuất xứ: Opsis-Thụy Điển 

2 
Máy phân tích bụi 

PM2.5/PM10/TSP 
Bộ 02 

Thiết bị đo bụi 

- Model: AQS1 

- Xuất Xứ: Aeroqual – New ZeaLand 

Lưu ý: Đơn vị cần có bộ tool để hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị trên. 

2. Thành phần hồ sơ tham gia thực hiện  

Số lượng: 01 bộ hồ sơ năng lực gồm các tài liệu sau: 

- Văn bản đề nghị tham gia (bản chính); 

- Bảng chào giá (bản chính), bao gồm tất cả các chi phí, thuế có liên quan; 

- Kế hoạch tổ chức thực hiện (bản chính). 

- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các tài liệu sau:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ tương đương. 



+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động khoa học công nghệ do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện 
đo với năng lực phù hợp thiết bị tại mục 1.2. 

+ Kinh nghiệm thưc hiện các hợp đồng tương tự liên quan đến hoạt động hiệu 
chuẩn, kiểm định. 

+ Hợp đồng lao động và các văn bằng chứng chỉ kèm theo của ít nhất 02 nhân 
sự tham gia. 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11 giờ ngày 

09/11/2022 (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Trà Vinh - Địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 02943.840485. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết thông tin và 
tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi đến Trung tâm Tin học - Công báo 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông báo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà 
Vinh (Đính kèm Quyết định số 1718/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh). 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải thông 
báo này lên website của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- TT CNTT TNMT (th/h);  
- BLĐ Sở; 
- VP Sở;  
- Lưu: VT, MT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Trần Văn Hùng 
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