UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ
Số :

305 /SKHCN-VP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai ngày, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI NỘP HỒ SƠ NHẬN THẦU TƢ VẤN
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết
bị cho điểm kết nối cung cầu công nghệ và sàn giao dịch công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
Kính mời quý Công ty /đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện
và năng lực tham gia tư vấn hồ sở công trình: Sửa chữa, mua sắm bổ sung trang
thiết bị cho điểm kết nối cung cầu công nghệ và sàn giao dịch công nghệ tham
gia nộp hồ sơ nhận thầu tư vấn với các điều kiện sau:
- Có giấy phép hoạt động phù hợp và đúng theo quy định;
- Có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn;
- Mỗi nhà thầu chỉ đại diện 01 đơn nhận thầu;
- Nếu nhận được thông báo trúng chào hàng, cam kết ký hợp đồng không
quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.
- Thông tin liên quan được thể hiện tại Quyết định số 60/QĐ-SKHCN ngày
06/4/2020 và Quyết định số 61/QĐ-SKHCN ngày 07/4/2020.
Thời gian nhận hồ sơ xin nhận thầu từ ngày có thông báo đến 9h00 ngày
15/4/2020.
Hồ sơ nộp về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Số 98B Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0269 3830166

Fax: 0269 3823934

Email: skhcn@gialai.gov.vn
Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Công ty/ đơn vị./.
Nơi nhận:
- Đăng trang TTĐT Sở;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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