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THÔNG BÁO
Kết quả chấm thầu gói thầu cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy
Kính gửi:…………………………………………………………
Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-TCBQLNNII ngày 14/10/2019 của Hiệu trưởng
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II về việc phê duyệt hồ sơ kế
hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 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 đến công tác;
Căn cứ Báo cáo ngày 11/12/2019 của Ban chấm thầu gói thầu cho thuê Bãi giữ xe đạp
– xe máy;
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thông báo tới các
nhà thầu nội dung như sau:
-

Có 02 nhà thầu tham gia dự thầu do Hồ sơ không hợp lệ;
Lý do: Do 02 nhà thầu liên danh với nhau và trong đó 01 nhà thầu có tên trong 02 bộ hồ

sơ dự thầu;
-

Có 01 nhà thầu có đơn xin không tiếp tục tham gia dự thầu;
Lý do: Nhà thầu không bổ sung Hồ sơ theo yêu cầu;

Trường thông báo không có nhà thầu nào tham gia dự thầu đáp ứng đầy đủ hồ sơ yêu cầu
của gói thầu cho thuê Bãi giữ xe đạp – xe máy, nay Trường thông báo để các nhà thầu biết và tới
nhận lại tiền đảm bảo hợp đồng./.

Trân trọng thông báo./.
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