
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số: 27/TB-STP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ  

công tác chung của Sở Tư pháp 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long. 

 

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô 

phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp,  

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo: 

1. Nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long, địa chỉ: 

số 316, Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Giá trúng thầu: 1.230.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi 

triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm: Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, 

Thuế VAT 10%, chi phí vận chuyển nhưng không bao gồm phí và lệ phí đăng 

ký, lưu hành xe. 

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 

706/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nhà thầu không trúng thầu và lý do không trúng thầu: không có. 

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long đến Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang để ký kết hợp đồng, trong thời gian từ ngày 17/9/2021 đến ngày 
24/9/2021. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thông báo); 
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở; 
- Website STP; 
- Lưu: VT, VP. 
NTHThảo 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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