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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đấu thầu khai thác
Dịch vụ Căng tin tại khu KTX 07 tầng
Nhằm phục vụ nhu cầu ăn, uống của sinh viên, học viên và cán bộ, giáo viên được
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nay Nhà trường thông báo tổ chức đấu thầu khai
thác dịch vụ Căng tin tại khu KTX 07 tầng với nội dung như sau :
1. Cơ sở vật chất
- Địa điểm : tầng trệt Khu Ký túc xá 7 tầng, số 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh
Lộc, Quận 12, TPHCM.
- Cơ sở vật chất sử dụng cho căng tin có tổng diện tích là 724.06 m2, trong đó
bao gồm các nội dung sau :
 Phòng ăn: diện tích 498,4 m2;
 Kho chứa nhiên liệu: diện tích 10,8 m2;
 Kho chứa thực phẩm: dện tích 13,12 m2;
 Kho gạo: diện tích 16,4 m2;
 Khu vực bếp nấu: diện tích 28,8 m2;
 Khu soạn, chia thức ăn: diện tích 42 m2;
 Khu gia công, chế biến thức ăn: diện tích 42 m2;
 Sàn nước: diện tích 40,6 m2;
 WC 1 : diện tích 19,4 m2;
 WC 2 : diện tích 12,54 m2
 Các trang thiết bị theo thưc tế tại căn tin Khu Ký túc xá 7 tầng;
 Khu vực ăn uống được trang bị: tivi + cáp, bàn ăn + ghế ngồi khang
trang, lịch sự;
 Hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, thông gió, chống nóng
được lắp đặt hoàn chỉnh.
2. Đối tượng dự thầu
Các Công ty, Doanh nghiệp tư nhân, Hộ kinh doanh (gọi tắt là nhà thầu) có đủ năng
lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống.
3. Trách nhiệm nhà thầu
Nhà thầu cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định số 872/QĐ-CĐĐLHCM ngày
25 tháng 12 năm 2017 của Trường Cao đẳng Điện lực Tp.Hồ Chí Minh.
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4. Giá khởi điểm : 25.000.000 đồng/tháng
(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng Việt Nam)
Ghi chú : giá khởi điểm không bao gồm chi phí dịch vụ khác như : điện, nước, điện
thoại, cáp ti vi... và các chi phí khác (nếu có).

5. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu :
+ Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và phương án đề xuất cung cấp dịch vụ theo
tiêu chí “Đạt” và “Không đạt”;
+ Được đánh giá về giá dự thầu khi được đánh giá là “Đạt” cả hai tiêu chí nêu trên;
+ Chi tiết đánh giá được nêu tại mục IV của Quy định số 872/QĐ-CĐĐLHCM
ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Trường Cao đẳng Điện lực Tp.Hồ Chí Minh
6. Bão lãnh dự thầu
Nhà thầu ký quỹ giá trị bảo lãnh dự thầu là 10.000.000đ (Bằng chữ: Mười triệu
đồng Việt Nam) bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ dự thầu. Sau khi có kết quả đấu thầu và
hoàn tất thủ tục ký hợp đồng, Nhà trường sẽ hoàn trả lại số tiền này cho những đơn vị
không trúng thầu;
- Nhà thầu trúng thầu sẽ được hoàn trả lại tiền bảo lãnh dự thầu sau khi đóng tiền
bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
- Nhà thầu trúng thầu mà không ký hợp đồng thực hiện thì không được hoàn lại
tiền bảo lãnh dự thầu.
7. Hợp đồng (đính kèm Dự thảo hợp đồng)
8. Bão lãnh thực hiện hợp đồng :
Theo Quy định số 872/QĐ-CĐĐLHCM ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Trường
Cao đẳng Điện lực Tp.Hồ Chí Minh.
9. Yêu cầu nộp hồ sơ dự thầu
Hồ sơ dự thầu được bỏ vào phong bì niêm phong kín bao gồm :
-

Đơn dự thầu (theo mẫu số 1).

-

Bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật (có chứng thực hợp lệ).

-

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (có chứng thực hợp lệ).

- Bản kê khai năng lực và kinh nghiệm, bản sao các giấy tờ, hợp đồng chứng
minh năng lực, trình độ, kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ
Căng tin, ăn uống (theo mẫu số 2).
-

Phương án cung cấp dịch vụ Căng tin (theo mẫu số 3).

10. Yêu cầu thời gian
-

Phát hành hồ sơ & đăng ký dự thầu : từ ngày 25/12/2017 đến ngày 02/01/2018

(trong giờ làm việc hành chính).

-

Giá bán 01 bộ hồ sơ : 300.000đ (Bằng chữ : Ba trăm nghìn đồng Việt Nam).

-

Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu : 09 giờ 00 ngày 03/01/2018.

-

Mở hồ sơ dự thầu công khai : 09 giờ 30 ngày 03/01/2018 tại phòng họp nhà B.
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Nơi phát hành, nhận hồ sơ dự thầu và hướng dẫn chi tiết khảo sát thực tế, xin
liên hệ Ông Nguyễn Duy Thắng, Phòng Quản trị Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM.
Địa chỉ : 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc; Quận 12; TPHCM - Điện thoại :
(028)22155666; Fax : (028)38919049.
Nhà trường sẽ xét chọn và trao hợp đồng cho đơn vị có đủ năng lực, kinh
nghiệm kinh doanh dịch vụ ăn, uống đáp ứng yêu cầu về tổ chức phục vụ Căng tin tại
khu KTX 07 tầng.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
-

Phổ biến tại bảng thông báo & Website;
BGH, CĐ;
Các Khoa/Phòng
Lưu VT-TCHC.

(đã ký)

Phạm Xuân Khang
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