ADDENDUM 2
REQUEST FOR QUOTATION
Ref: B-190807
Subject: RFQ for 26 Laptops, 26 desktop computers and 26 Printers

Issue Date:

13 August 2019

Original Deadline for submission of bids/offers:

27 August 2019

Extended Deadline for submission of bids/offers:

29 August 2019 at 23.59 (Hanoi time)

Below please find the UNDP clarification and an official reply to all inquiries raised by participant
bidders.
Question 1 - The required technical specification: Dell Inspiron 13 5379 - C3TI7501W. However, this
model could not be updated with SSD 256G. Please clarify.
(Mã này không thể nâng cấp thêm SSD, đề nghị bên mời thầu làm rõ).
Answer – The requirement with SSD 256G is deleted, therefore the technical specification is

updated as follows:
(Cấu hình Laptop chi tiết bỏ yêu cầu ổ cứng SSD 256G và giữ lại ổ 1Tb, xem chi tiết dưới đây)
Item 1: Laptop w software

GENERIC SPECIFICATIONS

Please provide specifications of
the required item

DESCRIPTION
Intel® Core i7-8550U Processor (1.8GHz/ 8MB)
Memory capacity 8Gb
RAM type: DDR4
RAM speed: 2400 Mhz
13.3-inch Full HD WLED touch screen IPS
Windows 10 Home + Microsoft Office Home w life time license
Integrated 0.92-megapixel camera with microphones
1Tb 6Gbps SATA Hard Drive
Weight: <1.7 kg
Display Resolution: 1920 x 1080 Pixels
Full HD LED Backlit IPS Multi-touch Display
SSD Capacity: 256 GB

Brand/model 1
Spare parts (if any)
Colour (optional)
Country of origin (optional)
Warranty *
Testing and Installation requirements *
Active windows and Microsoft Office Home*
Delivery address *
Receiving person with contact
number *

Dell Inspiron 13 5379 - C3TI7501W

Any specific requirement on warranty or just standard warranty by manufacturer?

Yes
To BLOs of Government counterpart as requested by UNODC
To be informed later

Question 2 - Dell Inspiron 13 5379 - C3TI7501W – This model is old and going to be replaced with
new model soon, therefore the availability of this model is limited, it will be risky for the bidder as
the delivery time is in late October 2019.
(Dell Inspiron 13 5379 - C3TI7501W – Hiện tại mã sp này Dell chuẩn bị bỏ mã (EOL), số lượng trên thị
trường còn ít. Nếu nhà thầu chào hàng và cam kết theo thời hạn như hồ sơ y/c sẽ dẫn đến rủi ro về
hàng hóa nếu được chọn).
Answer: Model and technical specification for laptop and desktop have been approved therefore,

and the quantity is only 26 for each item, it is a must that bidders provide the quotation with the
required model/technical specification. For future laptop and desktop procurement,
model/technical specification will be reviewed and updated.
The selected bidder will be announced within 1-2 weeks after the deadline of submission. The
selected bidder will be secured with a signed purchase order for their goods retaining.
(Mã và cấu hình sản phẩm laptop và desktop yêu cầu mua đúng model như đã đê xuất do đã được
duyệt và kiểm nghiệm sử dụng sản phẩm trước đó và số lượng mua 26 bộ là không nhiều nên các
nhà thầu vẫn có thể cung cấp đủ số lượng. Sang năm khi có nhu cầu mua tiếp, mã sản phầm và yêu
cầu kỹ thuật sẽ được xem xét và cập nhật.
Nhà thầu được lựa chọn sẽ được thông báo trong vòng từ 1-2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp thầu. Nhà
thầu được lựa chọn sẽ được ký hợp đồng ngay để đảm bảo giữ hàng).

The complete bidding documents and addendums/amendments concerning this call for bids can be
examined and obtained free of charge from the following website:
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=58328

1

Brand name purchase for item with value per item > US$ 2,500 and quantity > 5 needs justifications.
For purchase of laptops, desktop computers and printers, please follow UNDP standard specifications
* Required fields

