Thông báo đấu thầu gửi xe của Trung tâm
Viết bởi Sadmin
Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 08:19 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 05 Tháng 12 2017 09:23

THÔNG BÁO

(V/v Mời thầu mặt bằng bãi gửi xe Trung tâm)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An xin thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đấu thầu gửi xe
của Trung tâm năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. Thông tin đấu thầu

- Đấu thầu công khai giá : Mặt bằng giữ xe phục vụ cho GV - NV và học viên của Trung tâm.

- Địa điểm: số 238 Huỳnh Văn Đảnh, phường 3,TP.Tân An, Long An.

- Đối tượng: Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực và tài chánh.

- Mức sàn: 1.000.000 đồng / 1 tháng. ( Một triệu đồng).

II. Nộp Hồ sơ dự thầu ( trước 17 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2016) gồm có :

-

Đơn xin dự thầu.

Phiếu đặt giá (người dự thầu ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ vào phiếu đặt giá, đặt vào
phong bì dán kín).
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-

Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có thị thực hợp lệ).

-

Bản sao hộ khẩu thường trú (có thị thực hợp lệ).

Tiền ký quỹ dự thầu là 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn), và sẽ trả lại
cho người không trúng thầu ngay sau khi kết thúc phiên đấu thầu.

Ghi chú: Toàn bộ hồ sơ trên bỏ vào bì thư lớn, niêm phong kín kèm theo hồ sơ năng lực
(nếu là cá nhân, tổ chức không phải là GV-CNV trường). Ngoài ra, người mua hồ sơ sẽ được
phát một bản “Quy định đối với nhà thầu về giữ xe 2 bánh” để tham khảo.

-

Địa điểm nộp hồ sơ thầu: nộp trực tiếp tại Trung tâm.

Thời hạn ký hợp đồng: 01 năm ( bắt đầu từ ngày hoàn tất đấu thầu thành công). Sau thời
gian trên, nếu thực hiện tốt các nội dung theo hợp đồng và các quy định khác của nhà trường,
hội nghị BCH CĐCS mở rộng có thể xem xét gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng.

III. Thời gian và địa điểm mở thầu:

-

Thời gian: 09 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2016

-

Địa điểm: Phòng họp của Trung tâm.

IV. Khảo sát thực tế bãi giữ xe:
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-

Người dự thầu sẽ được khảo sát thực tế bãi giữ xe.

V. Quy định người trúng thầu:

-

Là người đúng đối tượng nêu trên.

-

Phải có giá bỏ thầu cao nhất

-

Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo thông báo này.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An xin thông báo.
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