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Đắk Lắk, ngày 04 tháng 12 năm 2018
THÔNG BÁO

Về việc mời thầu giữ xe tại cổng Trường khu A, B và Trường THPT TH Cao Nguyên
Căn cứ Hợp đồng số 3045/HĐ-ĐHTN ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc giữ xe tại
Trường THPT Thực hành Cao Nguyên;
Căn cứ Hợp đồng số 3046/HĐ-ĐHTN ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc giữ xe tại
cổng Trường khu B;
Căn cứ Hợp đồng số 3069/HĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc giữ xe tại
cổng Trường khu A;
Căn cứ tình hình thực tế của việc giữ xe trong thời gian qua và để phù hợp với giá cả
thị trường hiện nay,
Nhà trường Thông báo về việc đấu thầu giữ xe ở cổng Trường khu A, B và
Trường THPT Thực hành Cao Nguyên như sau:
1. Thời gian thực hiện hợp đồng giữ xe: 01 năm (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày
31/12/2019).
2. Giá vé giữ xe được phép thu năm 2019
- Đối với các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6):
+ Xe đạp: 1000đ/xe/lượt; 30.000đ/xe/tháng
+ Xe máy: 2000đ/xe/lượt; 60.000đ/xe/tháng
- Đối với ngày thứ 7, chủ nhật và các buổi tối:
+ Xe đạp: 2000đ/xe/lượt
+ Xe máy: 3000đ/xe/lượt
Giá vé trên được áp dụng để thu phí giữ xe đối với cả 3 nhà xe (Cổng A,B và Trường
THPT Thực hành Cao Nguyên), không thu phí giữ xe đối với xe của cán bộ, viên chức
trong Trường.
- Riêng đối với xe gửi theo tháng, giá vé được thu như sau:
Đối với nhà xe cổng A và Trường THPT Thực hành Cao Nguyên là:
+ Xe đạp: 30.000đ/xe/tháng
+ Xe máy: 60.000đ/xe/tháng
Đối với nhà xe cổng B là:
+ Xe đạp: 50.000đ/xe/tháng
+ Xe máy: 80.000đ/xe/tháng
3. Đối tượng tham gia
- Cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường
- Các tổ chức, cá nhân ngoài Trường

4. Hồ sơ tham gia dự thầu, lệ phí và tiền bảo đảm dự đấu thầu
Các tập thể, cá nhân có nhu cầu tham gia: nộp hồ sơ dự thầu, lệ phí dự thầu và
tiền bảo lãnh dự thầu như sau:
- Hồ sơ tham gia dự thầu gồm:
+ Đơn tham gia dự thầu (theo mẫu do phòng Hành chính tổng hợp cung cấp)
+ Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu đối với hồ sơ dự thầu là cá nhân
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ dự thầu là cơ quan, tổ chức
và đơn tham gia dự thầu do người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức ký và đóng dấu.
- Lệ phí dự đấu thầu và tiền bảo đảm dự đấu thầu
+ Lệ phí dự đấu thầu:
500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)
+ Tiền bảo đảm dự đấu thầu: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)
Tiền bảo đảm dự đấu thầu sẽ hoàn trả cho những cá nhân hoặc tập thể không trúng thầu.
Đối với cá nhân hoặc tập thể trúng thầu sẽ được hoàn lại sau khi ký và thực hiện hợp đồng,
nếu trúng thầu mà không ký hợp đồng hoặc bỏ không thực hiện hợp đồng thì số tiền trên sẽ
được sung vào công quỹ của Nhà trường.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu
- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày
17/12/2018, tại phòng Hành chính tổng hợp.
+ Tập thể, cá nhân có thể tham gia dự thầu 1, 2 hoặc 3 địa điểm giữ xe nêu trên nhưng
phải nộp hồ sơ, lệ phí và tiền bảo đảm dự đấu thầu riêng cho từng hồ sơ.
- Thời gian, địa điểm mở thầu: Nhà trường tổ chức đấu thầu công khai, vào
lúc 8h00 ngày 21/12/2018, tại phòng Hành chính tổng hợp.
Nhận được Thông báo, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị phổ biến rộng rãi đến cán bộ,
viên chức của đơn vị biết để tham gia.
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