
A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cần Thơ

- Địa chỉ: B24 -B25 đường số 01, khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ.

-  Điện thoại/Fax: 0292 3736602, Em ail: tthlttqgct@gmail.com fô̂ TRUNc
iil HU&V» 1

2. Tên dự án: Mua săm dụng cụ tập luyện thường xuyên năm 2017 cho các đội í'l THÊ’;
, , , r ,  ,  ouo

tuyên, tuyên trẻ đang tập huân tại Trung tâm Huân luyện Thê thao quôc gia Cân Thơ. \ p \ c M  

THÔNG BÁO KÉT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết auả chào hàng cạnh tranh:

Đơn vị tính; Đồng

TT Tên gói 
thầu Quyết định Giá trúng 

thầu
Đơn vị 

trúng thầu

Hình
thức
họp
đồng

Thời 
gian 
thực 

hiện hợp 
đồng

Ghi chú

1

Mua sắm 
trang bị 
dụng cụ
tập thể lực

Quyết định huỷ 
thầu Số 60/QĐ- 
HLQGCT ngày 
01/06/2017

0 Không có Trọn
gói 60 ngày

Nguyên nhân huỷ 
thầu do ữong quá 
trình phát hành 
HSYC không có 
nhà thầu nào mua 
HSYC và đến thời 
điểm đóng thầu 
không có nhà thầu 
nào nộp HSĐX

2

Mua sắm
thuyền
Rowing

Quyết định phê 
duyệt kết quả 
chào hàng cạnh 
tranh số 66/QĐ- 
HLQGCT ngày 
14/06/2017

651.000.000

Công ty Cổ 
phần Cao su 
-  Nhựa -  
Composite 
Trọng Hưng

Trọn
gói 60 ngày

mailto:tthlttqgct@gmail.com


Mua sắm 
dụng cụ 
tập luyện 
môn Bơi, 
Xe đạp địa 
hình, Bắn 
cung, Bỉ-a

Quyết định phê 
duyệt kết quả 
chào hàng cạnh 
tranh số 67/QĐ- 
HLQGCT ngày 
14/06/2017

1.420.000.000

Hộ Kinh 
doanh dụng 
CụTDTT 
Minh Nhựt Trọn

gói 60 ngày

Mua săm 
dụng cụ 
tập luyện 
môn
Taekwond 
o, Judo, 
Canoeing, 
Cầu mây, 
Boxing, 
BCBB, 
trang phục 
chung

Quyết định huỷ 
thầu Số 61/QĐ- 
HLQGCT ngày 
01/06/2017

Không có Trọn
gói 60 ngày

Nguyên nhân huỷ 
thầu do trong quá 
trình phát hành 
HSYC không có 
nhà thầu nào mua 
HSYC và đến thời 
điểm đóng thầu 
không có nhà thầu 
nào nộp HSĐX

Mua sắm 
dụng cụ 
tập luyện 
môn Điền 
kinh, Cử 
tạ

Quyết định phê 
duyệt kết quả 
chào hàng cạnh 
tranh số 69/QĐ- 
HLQGCT ngày 
14/06/2017

201.460.0000

Hộ Kinh
Doanh Cửa 
hàng thiết bị 
Thể thao
chuyên 
nghiệp Hưng 
Phát Sport¡¡s I—  ạgj ' -

Trọn
gói 60 ngày
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