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A. YÊU CẦU CHÀO HÀNG 

 

Mục 1. Nội dung mời thầu: Chủ đầu tư mời nhà thầu đủ năng lực nộp hồ sơ năng lực 

và bảng giá chào hàng tham dự thầu gói thầu sau đây: 

1. Chủ đầu tư:  

 - Tên chủ đầu tư: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm 

Cần Thơ. 

 - Địa chỉ: 108A, Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 - Điện thoại: 02923 821977; 02923 821978 

 - Fax: 02923 830354 

 - Email: hoicho.ct@gmail.com 

 - Webside: canthopromotion.vn 

2. Tên gói thầu: Dịch vụ giữ xe phục vụ Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực Thái Lan 

2021  

3. Nội dung gói thầu:  

 

STT Nội dung ĐVT SL 
Yêu cầu quy cách 

 kỹ thuật 

1 

Cung cấp dịch vụ giữ xe có thu phí trong 

thời gian diễn ra Hội chợ Mua sắm và Ẩm 

thực Thái Lan 2021 

Ngày 5 

- Đơn vị có kinh nghiệm, có năng 

lực trong lĩnh vực có liên quan. 

- Đảm bảo giá giữ xe theo Quyết 

định số: 09/2017/QĐ-UBND, 

ngày 20 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ về 

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe. 

- Đề xuất phương án khai thác bãi 

xe: sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực 

để xe và lưu thông; Trang thiết bị; 

Tổ chức quản lý hoạt động bãi 

xe; Nhân sự; Phương án đảm bảo 

an ninh, Nội qui dự kiến của bãi 

giữ xe; Phương án đảm bảo 

PCCC, Phương án bồi hoàn khi 

xảy ra mất mát tài sản của người 

gửi,… 

 

4. Giá khởi điểm của gói thầu: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) 

5. Bước giá tối thiểu mỗi lần ra giá là: 1.000.000đ (Một triệu đồng) 

6.Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 04/2021 

7. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Xã hội hóa. 

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn 

9. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

10. Thời gian nộp báo giá: từ 9 giờ 30 ngày 20/4/2021 cho đến 11h00 ngày 26/4/2021  

11. Địa điểm nộp báo giá: tại P.Hội chợ Triển lãm và Dịch vụ - Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (108A Lê Lợi, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ) 

Mục 2. Yêu cầu tư cách hợp lệ của nhà thầu  

Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 



1. Hạch toán tài chính: độc lập. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả; không đang trong thời gian bị cấm dự thầu; 

3. Độc lập về pháp lý theo quy định.  

Mục 3. Đối tượng ưu tiên 

Chủ đầu tư ưu tiên đối với nhà thầu theo thứ tự sau: 

 - Nhà thầu ở địa phương. 

 - Nhà thầu đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự. 

Mục 4. Làm rõ yêu cầu 

Trường hợp nhà thầu muốn được làm rõ yêu cầu nội dung thì phải gửi văn bản 

đề nghị đến bên mời thầu để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật trước khi đóng 

thầu. 

Mục 5. Yêu cầu đối với dự thầu và báo giá  

1. Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Việt. 

2. Nhà thầu phải nộp đúng thời gian các nội dung sau đây:  

   a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. 

   b) Có đơn xin dự thầu và báo giá theo mẫu số 1. 

Mục 6. Ủy quyền 

Trường hợp đại diện hợp pháp của nhà thầu đi vắng hoặc vì lý do khác không 

thể ký vào báo giá và các văn bản liên quan thì phải có giấy uỷ quyền theo mẫu số 2. 

Mục 7. Tiêu chuẩn đánh giá 
- Tính tuân thủ hồ sơ. 

- Năng lực đơn vị dự thầu. 

- Giá dự thầu. 

Mục 8. Thương thảo và ký hợp đồng  
a) Thương thảo hợp đồng: Nếu nhà thầu có đề xuất khác với nội dung yêu cầu thì hai 

bên thương thảo về những vấn đề nhà thầu đề xuất. 

b) Ký hợp đồng: Hợp đồng được lập theo mẫu quy định. Nội dung hợp đồng bao gồm 

cả những nội dung đã được thương thảo. 

 

B. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH 

TRẬT TỰ, AN TOÀN, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI BÃI GIỮ XE 

PHỤC VỤ SỰ KIỆN 

  

1.      Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ (PCCN). 

 Nhà thầu và nhân viên giữ xe chịu trách nhiệm chính về phòng chống cháy nổ 

(phát hiện, báo động, nhanh chóng chữa cháy và hoàn toàn chịu trách nhiệm giải 

quyết, khắc phục mọi hậu quả nếu xảy ra sự cố tại bãi xe). 

 Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp: 

-  Thông báo qui định an ninh trật tự an toàn PCCN cho toàn thể khu vực sự kiện 

qua loa phát thanh. 

-  Hỗ trợ lực lượng chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn thoát hiểm thoát nạn; 

giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường. 

-  Cung cấp các phương tiện chữa cháy: vòi nước, các bình cứu hỏa, thông tin liên 

lạc, ngắt giao điện, gọi 114, cấp cứu y tế… 



2.    Giữ xe 

Xe của nhân viên các gian hàng, khách tham quan Hội chợ…. 

3.      Phục vụ chu đáo - Đảm bảo môi trường văn hóa 

 Nhân viên giữ xe phải mặc đồng phục hoặc đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng 

mục, tuân theo các  nội qui qui định của Chủ đầu tư. 

 Lịch sự, tôn trọng mọi người giữ xe. 

 Phục vụ tận tình, chu đáo đối với mọi người giữ xe. Ưu tiên phục vụ người lớn 

tuổi. 

4.      Trật tự - Thông thoáng tránh ùn tắc khi giữ và lấy xe ra. 

 Bố trí đủ nhân sự, phải có người tuần tra giữ trật tự, không được để ùn tắc khi gửi xe 

và lấy xe ra khỏi bãi xe đặc biệt là giờ cao điểm. 

 Phân khu vực để xe ô tô, xe gắn máy của Ban tổ chức, xe của khách, qui định hướng 

đi, đường đi ra vào của bãi xe. 

 Để xe đúng nơi quy định, không để vượt quá lằn ranh (vạch sơn), không để bãi  xe 

quá tải. 

 

            GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kiều Duyên 

 

 



HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

 

 

Họ và tên người dự thầu: ........................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................... 

Số điện thoại liên hệ:................................................................................... 

 

Nội dung hồ sơ: Một hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ văn bản sau: (03 bộ: 01 bộ gốc, 02 

bộ photo) 

1.  Đơn dự thầu ( theo mẫu, phải có chữ ký của người trực tiếp dự thầu) 

2.  Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc quyết định thành lập 

cơ sở kinh doanh hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hợp lệ (nếu có) 

3.  Bản sao có công chứng hộ khẩu và CMND của người đăng ký dự thầu. 

4.  Đảm bảo của Ngân hàng về năng lực tài chính  

5. Biên lai thu tiền bảo đảm dự thầu: Số tiền 

là: ……………………………………………………………………………………. 

* Đối với tiền đảm bảo dự thầu: 

Nộp tại Phòng Tài chính Kế hoạch Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và 

Hội chợ triển lãm Cần Thơ, số tiền trên sẽ: 

+ Hoàn trả 100% cho người dự thầu nếu không trúng thầu và không vi phạm qui 

chế đấu thầu. 

+ Không hoàn trả đối với người trúng thầu trong trường hợp : 

(i) sẽ được giữ lại để bổ sung vào tiền ứng trước (đảm bảo thực 

hiện) trong Hợp Đồng Thầu. 

(ii) không hoàn trả nếu như không ký hợp đồng trong thời gian 3 

ngày kể từ ngày công bố trúng thầu . 

 

 

 



 

 
ĐƠN XIN THAM GIA DỰ THẦU 

Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại  

               và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (Chủ đầu tư ) 

Tôi 

tên:……………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………… 

Căn cứ thông báo mời thầu Dịch vụ giữ xe phục vụ Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực 

Thái Lan 2021 và sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu ngày của Trung tâm Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, tôi xin được tham gia 

dự thầu gói thầu: Dịch vụ giữ xe phục vụ Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực Thái Lan 

2021 

Với giá khởi điểm thầu ban đầu là: 

Bằng số: ………………………………………………………………………………… 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

3. Những thông tin kê khai gửi kèm theo là trung thực và không thực hiện các hành vi 

tham nhũng, hối lộ khi tham dự gói thầu này. 

4. Báo giá có hiệu lực là ...... ngày, kể từ ngày .... tháng ..... năm ......... 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ký tên-đóng dấu) 

 

Mẫu số 1 


