
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG 

 

Số: 139/TB-LTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày  03 tháng  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe 

 

  

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, 

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thông báo về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ 

giữ xe như sau: 

1. Nội dung đấu thầu: Dịch vụ giữ xe học sinh trường THPT chuyên Lý Tự 

Trọng. 

Địa chỉ: Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, số 79 KV2, phường Hưng Thạnh, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

2. Thời gian, địa điểm đấu thầu: 

- Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 9  năm 2020. 

- Địa điểm: Phòng truyền thống, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. 

3. Quy định đấu thầu: 

- Nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2020. 

- Mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu thầu chỉ được tham gia 01 bộ hồ sơ theo 

thông báo. 

- Lệ phí tham gia đấu thầu: 300.000đồng/01 hồ sơ (Lệ phí đóng khi nộp hồ sơ 

đấu thầu và không hoàn trả lại khi cá nhân, tổ chức muốn rút hồ sơ tham gia đấu thầu). 

4. Hồ sơ tham gia đấu thầu: 

- 01 Đơn đăng ký đấu thầu. (Nhận tại văn phòng trường hoặc tải trên website: 

chuyenlytutrong.edu.vn)  

- 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước. 

- 01 bản sao hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc giấy giới thiệu nếu là cơ quan, tổ 

chức. 

Lưu ý: Tất cả hồ sơ để trong sơ mi có nút. 

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 9 

năm 2020. 

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại văn phòng trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. 

5. Ký hợp đồng: 

- Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã ký cho 

người khác thuê lại khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường. 

- Giá dịch vụ giữ xe: Theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 

năm 2017 của Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định giá dịch vụ 

trông, giữ xe. 

- Hợp đồng được ký: 01 năm. 
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- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả thầu, cá nhân hoặc tổ chức trúng 

thầu không đến trường THPT chuyên Lý Tự Trọng để ký hợp đồng thì cá nhân, tổ 

chức đó bị hủy kết quả đấu thầu; Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng có quyền ký hợp 

đồng với cá nhân, tổ chức có mức giá đấu thầu thấp hơn liền kề. 

- Sau khi hết hợp đồng, nhà trường sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu 

thầu lại. 

- Nội dung chi tiết sẽ được thể hiện cụ thể trong hợp đồng giữa tổ chức hoặc cá 

nhân được trúng thầu. 

- Số tiền nộp theo hợp đồng: Nộp theo quý vào đầu của mỗi quý. 

6. Mức giá khởi điểm: Căn cứ vào số lượng học sinh toàn trường năm học   

2020 – 2021 là 850. Học sinh học buổi chính là buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7. Buổi 

chiều học sinh học các môn chuyên và tham gia các hoạt động khác của nhà trường (có 

một số hoạt động vào buổi tối). Vì vậy, nhà trường đưa ra mức giá khởi điểm là 

25.200.000 đồng/năm (chưa bao gồm thuế VAT). 

7. Hình thức đấu thầu: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu bằng hình thức bỏ 

phiếu kín, mở thầu tại chỗ và công bố kết quả. 

Trên đây là thông báo tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe học sinh của trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ với văn phòng 

trường hoặc lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn chi tiết. 

Điện thoại liên hệ: 02923.821.428 (văn phòng trường). 
 

Nơi nhận:  
- Website trường; 

- Dán thông báo; 

- Lưu VP. 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Bửu Tính 
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