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THÔNG BÁO  

Về việc thương thảo hoàn thiện hợp đồng gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học 

lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối 

thiểu và thiết bị lớp 10 năm 2022 – 2023 theo Chương trình của  

Bộ giáo dục và Đào tạo. 

  

Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm 

thiết bị dạy học lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh thuộc dự án Mua sắm thiết bị 

dạy học tối thiểu và thiết bị lớp 10 năm 2022 – 2023 theo Chương trình của Bộ giáo 

dục và Đào tạo; 

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa gói thầu: Mua sắm thiết 

bị dạy học lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy 

học tối thiểu và thiết bị lớp 10 năm 2022 – 2023 theo Chương trình của Bộ giáo dục 

và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-THPTLTV, ngày 04/11/2022; 

Căn cứ Hồ sơ đề xuất ngày 08/11/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ thiết 

bị Toàn Năng với tổng số tiền là 94.984.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, 

chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng); Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. 

Trường THPT Lương Thế Vinh mời đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ thiết 

bị Toàn Năng (địa chỉ: 331/27 Phan Huy Ích, Phường 14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM) đến 

tiến hành thương thảo hợp đồng. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo này 

nhà thầu phải đến thương thảo hợp đồng. Địa điểm tại: Văn phòng Trường THPT 

Lương Thế Vinh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đăk Nông. 

Nếu quá thời gian nêu trên, nhà thầu không đến để thương thảo thì coi như nhà 

thầu đã từ chối thương thảo hợp đồng. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần Công nghệ thiết 

bị Toàn Năng; 
- Lưu: VT. 
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