UBND TỈNH GIA LAI

BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:785 /TB-BDT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày
03 tháng 11 năm 2020

V/v thông báo kết quả lựa chọn
nhà thầu gói thầu số 03: Cung
cấp dịch vụ xe chở đại biểu
tham quan học tập kinh nghiệm
ngoài tỉnh

Kính gửi: Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO.
Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BDT ngày 03/11/2020 của Ban Dân tộc tỉnh
Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cung cấp dịch
vụ xe chở đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh thuộc Dự án Nâng
cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên
giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020.
Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
trên như sau:
1. Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT: 20201037516-00
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe chở đại biểu tham quan học tập kinh
nghiệm ngoài tỉnh
- Giá gói thầu: 178.500.000 đồng
- Tên Bên mời thầu: BAN DÂN TỘC TỈNH GIA LAI
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày
03/11/2020.
2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Mã số doanh nghiệp: 0400447748
- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO.
Địa chỉ: 394B Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê,
Thành phố Đà Nẵng.
- Giá dự thầu: 159.500.019 đồng.
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có): 159.500.019 đồng.
- Giá trúng thầu (đã làm tròn): 159.500.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được
lựa chọn của các nhà thầu: Không có nhà thầu khác tham gia.
Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai mời Nhà thầu trúng thầu đến Ban Dân tộc để
đàm phán ký kết hợp đồng trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày ra
thông báo.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Văn phòng;
- Lưu: VT, KT, CSKH.
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