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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/TB-CNTĐ-VT                Thủ đức, ngày 03  tháng 09 năm 2020  

                             

THÔNG BÁO 
(V/v Cho thuê căn tin khu C 

tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ đức) 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ đức thông báo đến các đơn vị, cá nhân, bên ngoài 

trường có nhu cầu kinh doanh dịch vụ căn tin, xin liên hệ tại trường để đăng ký tham 

gia như sau: 

1. Nội dung: Cho thuê căn tin khu C - trường Cao đẳng Công nghệ Thủ đức. 

          Địa chỉ: 53, Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM. 

2.  Thời  gian đăng ký : Từ  ngày  thông  báo  đến trước 8g30  ngày  09  tháng  09  năm  2020 tại 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ đức,  địa chủ: 53 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, 

TP.HCM 

3. Thời gian  mở  xét thầu:  9g  ngày 09/09/2020. (Lưu ý: các cá nhân, đơn vị có nhu cầu  thì 

tham dự) 

4. Thời gian công bố kết quả: 16g ngày  10  tháng  09 năm 2020, tại trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ đức,  địa chủ: 53 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM.   

5. Hồ sơ tham dự đăng ký:      

- Đơn xin đăng ký (theo mẫu); 

- Phương án khai thác dịch vụ kinh doanh. 

 Căn tin: lập kế hoạch sửa chữa, kinh doanh (kinh doanh thức ăn sáng, cơm trưa., 

chiều, nước giải khát, không bán thuốc lá, chất kích thích…), chi phí sửa chữa đầu tư 

thiết bị. 

 Tiền thuê khai thác căn tin cho nhà trường hàng tháng. 

 Thời hạn ký hợp đồng. 

- Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có); 

- 01 bản sao công chứng giấy CMND. 

- 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 

6. Ký hợp đồng: 

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

người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì. 
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- Tiền ký quỹ khi ký hợp đồng là 02 lần số tiền đề xuất trúng thầu của nhà 

thầu.Trường hợp trong thời hạn thực hiện hợp đồng, nhà thầu vi phạm hợp đồng thì 

nhà trường sẽ không hoàn trả số tiền ký quỹ nói trên. 

- Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại. 

7. Qui định chung:    

- Các loại thức ăn, nước uống có bảng niêm yết giá phù hợp.  

-  Về vệ sinh ATTP: có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (bên nhận thầu 

phải nộp về trường ít nhất 02 tháng sau khi ký hợp đồng) Thức ăn, nước uống phải qua 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm). 

- Về người phục vụ: có giấy chứng nhận khám sức khỏe, có lý lịch rõ ràng, có 

thái độ phục vụ tốt và đảm bảo về vệ sinh cá nhân. 

- Phương án khai thác dịch vụ căn tin (nộp kèm theo hồ sơ đăng ký). 

- Trường hợp giá nhận thầu được chấp thuận nhưng tổ chức/cá nhân không còn 

nhu cầu nhận thầu hoặc/và trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày trường đề nghị ký hợp 

đồng nhưng nhà thầu không tiến hành thủ tục ký hợp đồng thì số tiền đặt cọc trên nhà 

trường sẽ không hoàn trả. Trong trường hợp này thì nhà trường sẽ xét lựa chọn lại 

nhà thầu. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận:  

- Như thông báo; 

- Lưu: VT.  

 

TP KẾ HOẠCH VẬT TƯ 

                                   (Đã ký) 

Cao Ngọc Hạnh 

 


