
UBND T!NH GIA LA! CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
VAN PHONG Dc 1p — Ty do — Hnh phüc 

S:'iO'2./TB-VP Gia Lai, ngày4. tháng 8 nám 2019 

THÔNG BAO 
Kt qua hra chQn nhà thu, gói thu: Mua sm may vi tInh xách tay 

trang bj phong hçp tri!c tuyn (3A), Tru sô lam vic UBND tinh Gia Lai 

KInh gri: Cong ty C ph.n Sách và Thit bj tru&ng h9c Gia Lai. 
(Dia chi: 40B Hung Vwing, TP.Pleiku, tinh Gia Lai.) 

Can ci'r Quy& djnh s6: 144/QD-VP ngày 12/8/2019 cüa Van phàng UBND tinh 
Gia Lai ye vic phé duyt két qua 1ra chQn nhà thâu, gói thâu: Mua sm may vi tinh 
xách tay, trang bj phông hQp trirc tuyên (3A), Trii sc lam vic UBND tinh; 

Van phông UBND tinh Gia Lai thông báo dn Cong ty C ph.n Sách và Thit 
bi truing hoc Gia Lai ye kêt qua hra chQn nhà thâu Cu the nhu sau: 

1. Nhà thu trüng thAu: Cong ty C ph.n Sách và Thit bj tnthng hQc Gia Lai. 
Dja chi: 40B Hung Vucing, TP.Pleiku, tinh Gia Lai. 

2. Giá trüng thAu: 539.400.000 dng 
(Nãm trAm ba muai chin triu bn trAm ngàn dng). 
- Giá trüng thAu dâ bao gm chi phi vn chuyn, thus và các chi phi khác lien 

quan dn vic cung cap, lap dt may vi tInh xách tay. 
3. HInh thrc hç)p Mng: Trçn gói. 
4. Thii gian thuc hin hcip dng: 30 ngày k tr ngày hcip dng có hiu lirc. 
D nghj nhà thiu tring thu lien h VAn phông UBND tinh Gia Lai dtin hành 

hoãn thin hcip dông trong thii gian sam nhât, ké t ngAy có thông báo két qua hra 
chQn nhà thâu den truâc ngày l5/8/2Ol9./t. 

Nol u/ian: 

- Nhutrn; 
- Bang tài trén mng du thu qu6c g1a 
- Cong thông tin din tcr Gia Lal; 
- B/c CVP, B/c Hoài- PCVP UBND tinh; 
- Ltru VT-HCQT. 
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