
Quận San Diego  
Bộ phận Mua Hàng và Ký Kết Hợp Đồng 

 

Có thể liên lạc với Bộ phận mua hàng và ký kết hợp đồng tại (858) 505-6367. 

  

 

 

 

Chúng tôi mua gì

Cách chúng tôi quảng cáo và chào mời 

Phương pháp mua sắm cạnh tranh được sử dụng  

Tháng 4 2019 

 Năm tài khóa 2017-2018 chi 
$1.15 Tỷ 

 

Quận mua sắm nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Chi tiêu đáng kể vào các dịch vụ về y tế và dân sự, công nghệ thông tin và 
xây dựng.           

                                                  

 

 

 

 

 

 

Quận hoan nghênh tất cả các nhà cung cấp quan tâm tới việc kinh doanh với quận, ghi danh tại BuyNet: 
https://buynet.sdcounty.ca.gov . Đối với các câu hỏi về việc ghi danh, xin vui lòng gọi Kristen McEachron, Sr. Viên chức 
ký kết mua sắm qua số 858-505-6360 or Melanie Caramat, Giám đốc dịch vụ mua sắm qua số 858-505-6337. 

 

 

 

 

 
 Yêu cầu thông tin (RFI) 

Lời mời tham khảo thị trường tìm kiếm thông tin 
phản hồi của ngành nghề, những thực tiễn tốt 
nhất... 

 Yêu cầu báo giá (RFQ) 
Quyết định cho nơi nào có giá thấp nhất hoặc có 
giá trị nhất được thiết lập trong bảng báo giá. 

 

 Yêu cầu về đấu giá (RFB) 
 Quyết định cho giá thầu thấp nhất. 
 
 

 Yêu cầu bản trình bày về trình độ chuyên môn  (RFSQ) 
Được sử dụng như là bước đầu tiên để kiểm tra chất 
lượng nhà cung cấp, dẫn tới các hành động tiếp theo  

 

 Yêu cầu đề xuất (RFP) 
Được giao dựa trên đánh giá về giá trị tốt nhất cho 
Quận như thiết lập trong bảng yêu cầu đề xuất. 

 

Công chúng có thể truy cập bản sao của hợp đồng online của Quận tại: 
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/purchasing/documentum-contract-search.html   

 

 

 

 

Làm thế nào để tham khảo những hợp đồng trong hiện tại và quá khứ.  

Xây dựng 

Thức ăn 

Các dịch vụ về môi trường 

Cơ sở vật chất 

Các dịch vụ y tế và dân sự 

IT và đào tạo 

Các dịch vụ chuyên nghiệp và tài chính 

Tiện ích và năng lượng 

Xe cộ và quản lý vận tải 

https://buynet.sdcounty.ca.gov/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/purchasing/documentum-contract-search.html

