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QUY CHẾ ĐẤU THẦU Ô TÔ 

 

I/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

 Nhãn hiệu    : TOYOTA  

 Số loại/Model    : PRADO GX 

 Năm/Nước sản xuất   : 2006 / Nhật Bản 

 Dung tích    : 2986 cm3 (Máy dầu) 

 Màu sơn    : Trắng 

 Số máy    : 56435862TR 

 Số khung    : JTEBK29J460019536 

 Biển đăng ký    : 80-546-QT-41   

 Số KM đã chạy   : 141.300 kms 

 

II/ QUY CHẾ ĐẤU THẦU: 

 

1. Nhân viên quốc tế của Liên Hợp Quốc và người thân được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế 

không được tham gia đấu thầu. 

 

2. Ô tô được thanh lý đúng như hiện trạng của xe.  Nhà thầu không được phép lái thử. 

 

3. Hồ sơ thầu được chào bằng tiền Việt Nam Đồng và để trong phong bì dán kín (sử dụng mẫu 

đính kèm). 

 

4. Giá bỏ thầu tối thiểu là 223.280.000 Việt Nam Đồng (Hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm 

tám mươi ngàn Việt Nam Đồng). Tương đương 10.000 Đô-la Mỹ. 

 

5. Tiền đặt cọc để dự thầu là 5.000.000 (Năm triệu Việt Nam Đồng).  

 

 Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại cho các nhà thầu không trúng thầu. 

 Đối với người trúng thầu, tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho nhà thầu sau khi UNFPA nhận 

đủ số tiền mua xe  

 Nếu người trúng thầu từ chối mua xe, số tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả. 

 

6. Hạn chót nộp thầu là 17h00 ngày 30 tháng 11 năm 2016 

Người nhận hồ sơ dự thầu và tiền đặt cọc:  

Nguyễn Minh Hà 

Phòng Hành chính - UNFPA Việt Nam 

304 Phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Số điện thoại: 04-38500 328 

Nhà thầu sẽ nhận được giấy biên nhận sau khi nộp hồ sơ dự thầu và tiền đặt cọc.  

Hồ sơ dự thầu nộp sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận. 
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7. Nhà thầu trả giá cao nhất sẽ là người trúng thầu. 

 

8. Năm (05) ngày sau khi thông báo kết quả thầu, nếu bên trúng thầu không trả đầy đủ số tiền 

đặt mua xe vào tài khoản của UNDP Việt Nam (xem thông tin tài khoản bên dưới), thì 

nghiễm nhiên được cho là rút thầu và nhà thầu trả giá cao thứ hai sẽ được chọn. 

 

Tên tài khoản:   UNDP Viet Nam  

Số tài khoản.:   VND 88000596711 

Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) 

Địa chỉ ngân hàng:  49 Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Nội dung:  Trả tiền mua xe thanh lý của UNFPA 

 

9. Bên trúng thầu có nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục thuế trong vòng 1 tháng sau khi trả đủ tiền 

mua xe cho UNFPA. Văn phòng UNFPA sẽ hỗ trợ bên trúng thầu những giấy tờ cần thiết để 

hoàn tất các thủ tục nộp thuế. 

 

10. Xe sẽ chỉ được giao cho bên trúng thầu sau khi bên trúng thầu hoàn tất việc thanh toán cho 

UNFPA và nộp các giấy tờ chứng minh các khoản thuế mua bán/nhập khẩu cho chiếc xe 

thanh lý đã được trả đầy đủ. 

 

11. Nếu 2 hoặc 3 nhà thầu chào cùng một mức giá cao nhất, luật bốc thăm may mắn sẽ được áp 

dụng để chọn ra nhà thầu thắng cuộc. 
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ĐƠN DỰ THẦU  

 Mua xe Toyota Prado GX của UNFPA Việt Nam 

 

Tên người dự thầu: _______________________________________________________________ 

Quốc tịch:  ______________________________________________________________________ 

Địa chỉ: _________________________________________________________________________ 

Số CMND hoặc Số Hộ chiếu: _____________________ Nơi cấp:_________________________ 

Ngày cấp: _____________________________________   Ngày hết hạn:____________________ 

Số điện thoại liên hệ:  ____________________________ Email: __________________________ 

 

# Xe thanh lý Giá bỏ thầu (Việt Nam Đồng -VND) 

1 TOYOTA PRADO GX 

 

Bằng số :______________________________________ 

 

Bằng chữ:_______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Bằng đơn dự thầu này, tôi chấp nhận tất cả các quy chế đấu thầu của UNFPA. 

 

 
Hà Nội, ngày .…/…./ 2016 

(Nhà thầu ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

        


