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THÔNG BÁO
Về việc đấu giá cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, kính mời các tổ chức,
cá nhân, đơn vị đủ năng lực, điều kiện, giấy phép kinh doanh có kinh nghiệm giữ xe
trường học phù hợp môi trường giáo dục tham gia dự thầu. Cụ thể như sau:
1. Nội dung: Đấu giá cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy phục vụ cho cán bộ, viên chức,
học viên, đối tác thuê mặt bằng của trường và khách.
2. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (giờ làm việc hành chính): từ 9h00 phút ngày
18/10/2019 đến trước 9giờ 00 phút ngày 29/10/2019.
3. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai trong vòng 01 giờ tính từ thời điểm đóng thầu
lúc 9giờ 00 phút ngày 29/10/2019 (giờ làm việc hành chính).
4. Địa điểm mở thầu: Phòng họp, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn II, 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí
Minh.
5. Giá sàn khởi điểm: 27.000.000VNĐ/tháng (Hai mươi bảy triệu đồng/tháng).
6. Hình thức đấu giá: Đấu thầu rộng rãi.
7. Tiền cọc đảm bảo dự thầu: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) nộp cùng thời điểm
nộp hồ sơ tại phòng Tài chính Kế toán.
8. Giá mua hồ sơ yêu cầu (xuất trình CMND): 1.000.000đồng/bộ
9. Tổ chức, đơn vị, không trúng thầu sẽ được hoàn lại tiền đảm bảo dự thầu, đơn vị
trúng thầu sẽ được giữ lại tiền đảm bảo dự thầu để thương thảo HĐ, nếu từ chối ký
hợp đồng thì sẽ bị hủy kết quả trúng thầu và không được hoàn lại tiền đảm bảo dự
thầu.
10. Thông báo mời thầu này sẽ được đăng công khai trên Website
http://www.cmard2.edu.vn của trường và đăng báo.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản trị, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn II. Địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến nghé, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh. Điện thoại: 028 38234589 để được hướng dẫn cụ thể.
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