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THÔNG BÁO
Tổ chức đấu giá giao khoán khai thác 

Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin 

Trường Đại học Quảng Nam thông báo cho các đơn vị, cá nhân trong Nhà 
trường có nhu cầu nhận khoán khai thác Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường và 
Căng tin kế hoạch tổ chức đấu giá như sau:

1. Đối tượng đấu giá, mục đích sử dụng: 
- Đối tượng đấu giá: Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin, nằm 

trong khuôn viên Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, 
Quảng Nam (cổng nhà giữ xe phía đường Nguyễn Đình Chiểu). 

+ Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường: diện tích khoảng 900m2 (chiều dài 
khoảng 90m, chiều rộng khoảng 10m), sức chứa khoảng 500 xe máy, khung sườn 
bằng sắt, mái lợp tôn, có hệ thống điện chiếu sáng.

+ Căng tin: rộng khoảng 80 m2 (chiều dài khoảng 20m, chiều rộng khoảng 
4m). Trong đó, có  một phòng để chế biến với diện tích khoảng 18 m2 (4,5m x 4m) 
và các nhà vòm làm khung sườn bằng sắt, mái lợp tôn với tổng diện tích khoảng 
62m2, có hệ thống điện, nước sinh hoạt.

- Mục đích sử dụng: Khai thác dịch vụ giữ xe cho sinh viên và kinh doanh 
nước giải khát, thức ăn nhẹ. 

2. Thời hạn khai thác:
Đấu giá để giao khoán khai thác trong 02 năm: từ 15/10/2021 đến 

15/10/2023. Sau đó có thể thỏa thuận để gia hạn hợp đồng tiếp theo.
Thời gian hoạt động hằng ngày: từ 6h00 đến 22h00 (trừ các trường hợp 

ngoại lệ sẽ có thông báo riêng).
3. Phương thức lựa chọn đối tác:
Tổ chức đấu giá công khai một lần để lựa chọn đơn vị, cá nhân đáp ứng điều 

kiện và có giá cao nhất. 
4. Đối tượng tham gia đấu giá:

` Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Quảng Nam 
(người trúng đấu giá phải trực tiếp kí kết hợp đồng với Nhà trường và chịu mọi 
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trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường về hoạt động khai thác dịch vụ tại Nhà 
giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin).

5. Hồ sơ đấu giá và lệ phí bán hồ sơ đấu giá 
5.1. Hồ sơ đấu giá gồm có:
+ Thông báo tổ chức đấu giá giao khoán khai thác Nhà giữ xe sinh viên khu 

giảng đường và Căng tin.
+ Đơn dự đấu giá giao khoán khai thác Nhà giữ xe sinh viên khu giảng 

đường và Căng tin.
+ Những căn cứ để làm cơ sở tham gia đấu giá.
+ Nộp bảo đảm tham gia đấu giá:  2.000.000đ (hai triệu đồng)
Số tiền này được trả lại nếu không trúng đấu giá, nếu trúng đấu giá mà 

không thực hiện ký hợp đồng thì số tiền này sẽ không được trả lại.
5.2. Lệ phí tham gia đấu gia:
Mỗi bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). 
Lưu ý: Hồ sơ đấu giá được niêm phong và người tham gia đấu giá nộp trực 

tiếp cho Hội đồng tổ chức đấu giá của nhà trường tại phiên tổ chức mở hồ sơ đấu giá.
6. Kế hoạch tổ chức đấu giá và ký hợp đồng hoạt động:
- Thời gian ra thông báo đấu giá: ngày 22/9/2021
- Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ đấu giá: phát hành hồ sơ đấu 

giá từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày 06/10/2021, thời hạn cuối nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá là 09h00 ngày 07/10/2021 tại phòng Hành chính - Quản trị, Trường 
Đại học Quảng Nam (gặp anh Thọ).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: lúc 10h00 ngày 07/10/2021 (thứ 
Năm) tại phòng họp số 1, khu B, Trường Đại học Quảng Nam.

- Thời gian, địa điểm thương thảo và ký hợp đồng: từ ngày 08/10/2021 đến 
ngày 15/10/2021 tại phòng Hành chính - Quản trị.

- Thời gian hợp đồng có hiệu lực và bắt đầu hoạt động: ngày 05/10/2021

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Hội đồng tổ chức đấu giá (để thực hiện);
- Phòng HC-QT, KH-TC (để thực hiện);
- Thông báo rộng rãi;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CỨ ĐỂ LÀM CƠ SỞ ĐẤU GIÁ 
Giao khoán khai thác Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin

1. Đối tượng đấu giá, mục đích sử dụng: 
- Đối tượng đấu giá: Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin, nằm 

trong khuôn viên Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, 
Quảng Nam (cổng nhà giữ xe phía đường Nguyễn Đình Chiểu). 

+ Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường: diện tích khoảng 900m2 (chiều dài 
khoảng 90m, chiều rộng khoảng 10m), sức chứa khoảng 500 xe máy, khung sườn 
bằng sắt, mái lợp tôn, có hệ thống điện chiếu sáng.

+ Căng tin: rộng khoảng 80 m2 (chiều dài khoảng 20m, chiều rộng khoảng 
4m). Trong đó, có  một phòng để chế biến với diện tích khoảng 18 m2 (4,5m x 4m) 
và các nhà vòm làm khung sườn bằng sắt, mái lợp tôn với tổng diện tích khoảng 
62m2, có hệ thống điện, nước sinh hoạt.

- Mục đích sử dụng: Khai thác dịch vụ giữ xe cho sinh viên và kinh doanh 
nước giải khát, thức ăn nhẹ. 

2. Thời hạn khai thác:
Đấu giá để giao khoán khai thác trong 02 năm: từ 15/10/2021 đến 

15/10/2023. Sau đó có thể thỏa thuận để gia hạn hợp đồng tiếp theo.
Thời gian hoạt động hằng ngày: từ 6h00 đến 22h00 (trừ các trường hợp 

ngoại lệ sẽ có thông báo riêng).
3. Phương thức lựa chọn đối tác:
Tổ chức đấu giá công khai một lần để lựa chọn đơn vị, cá nhân đáp ứng điều 

kiện và có giá cao nhất. 
4. Đối tượng tham gia đấu giá:
Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Quảng Nam 

(người trúng đấu giá phải trực tiếp kí kết hợp đồng với Nhà trường và chịu mọi 
trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường về hoạt động khai thác dịch vụ tại Nhà 
giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin).

5. Quyền và trách nhiệm của mỗi bên
5.1. Bên giao khoán (Trường Đại học Quảng Nam - Bên A):
- Đảm bảo cho bên B quyền khai thác hợp pháp dịch vụ tại Nhà giữ xe sinh 

viên khu giảng đường và Căng tin.
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- Tạo điều kiện thuận lợi để bên B khai thác hiệu quả, đúng quy định và phù 
hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Đảm bảo không đơn phương chấm dứt 
hợp đồng, trừ các trường hợp nêu tại mục 9 dưới đây.

- Có quyền giám sát, quản lý các hoạt động tổ chức khai thác Nhà giữ xe 
sinh viên khu giảng đường và Căng tin của bên B. Nếu các hoạt động của bên B vi 
phạm các quy định của pháp luật, vi phạm các quy định, nội quy của nhà trường 
hoặc các điều khoản của hợp đồng thì bên A có quyền yêu cầu dừng các hoạt động 
đó và chấm dứt hợp đồng.

- Phân công phòng Tổ chức - Hành chính giám sát, quản lý hoạt động của 
nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường.

5.2. Bên nhận khoán (Bên B):
- Được tổ chức khai thác dịch vụ giữ xe và kinh doanh thức ăn nhẹ, nước 

giải khát (không có nồng độ cồn) cho sinh viên, học viên của nhà trường tại Nhà 
giữ xe sinh viên khu giảng đường, Căng tin theo đúng quy định hiện hành của pháp 
luật. 

- Phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Bán với giá cả hợp lý, phù hợp với thị trường và với điều kiện thực tế 
của nhà trường, nhất là đối với sinh viên.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm xe của người gửi tại nhà xe. Nếu xảy 
ra mất mát, hư hỏng mà người gửi xe khiếu nại thì phải tự giải quyết và đền bù 
theo quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm bảo quản hoặc thông báo cho người gửi xe tự bảo quản tài 
sản cá nhân để trên xe như mũ bảo hiểm, tư trang,…

- Không được tổ chức các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và 
thuần phong mỹ tục. Giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình kinh 
doanh, không để ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường. 

- Chấp hành đúng nội qui, qui chế của nhà trường. Không được tự ý che 
chắn, cơi nới hoặc thay đổi cấu trúc trong và quanh khu vực nhà giữ xe, căng tin 
khi chưa có sự đồng ý của bên A.

- Có thái độ cư xử đúng mực, có văn hóa đối với khách.
- Tự trang bị các điều kiện để kinh doanh. Có trách nhiệm sửa chữa, thay thế 

các trang thiết bị điện, nước bị hư hỏng trong thời gian sử dụng.
- Không ở lại qua đêm tại nhà xe sau khu giảng đường và bàn giao cổng nhà 

xe này cho bảo vệ của nhà trường để khóa và quản lý khi hết giờ hoạt động theo 
quy định trên.

- Niêm yết công khai giá giữ xe và thực hiện theo đúng cam kết. Phải ưu tiên 
bán vé giữ xe theo tháng cho 100% học sinh, sinh viên có nhu cầu. Vé tháng được 
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bán từ ngày 01 đến ngày 10 hằng tháng và chỉ có giá trị trong tháng đó (Tuy nhiên, 
vì một lý do nào đó mà bên B chưa bán được vé tháng khi sinh viên có nhu cầu thì 
vé của tháng trước vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi có vé của tháng sau).

- Trả tiền điện thắp sáng cho nhà trường theo chỉ số đồng hồ bắt riêng cho 
nhà xe, căng tin. Tự thay thế hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng trong quá trình 
sử dụng. 

- Bàn giao nhà giữ xe, căng tin như hiện trạng ban đầu khi thanh lý hợp 
đồng, nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát do chủ quan thì phải đền bù theo quy định.

6. Quy định giá dịch vụ
6.1. Giá giữ xe (áp dụng cho mọi sinh viên, học viên của nhà trường)
Căn cứ Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và tình hình thực tế tại Trường Đại 
học Quảng Nam, Nhà trường quy định mức giá giữ xe như sau:

a. Giá giữ xe theo lượt:
- Xe đạp, xe đạp điện: 1.000 đồng/lượt/xe
- Xe máy, xe mô tô: 2.000 đồng/lượt/xe
Lưu ý: Giá trên áp dụng cho mọi thời điểm (kể cả ban ngày và ban đêm).
b. Giá giữ xe theo tháng  (không giữ xe qua đêm):
- Xe đạp, xe đạp điện: 22.000 đồng/tháng/xe
- Xe máy, xe mô tô: 45.000 đồng/tháng/xe
Lưu ý: Không thu tiền giữ xe của cán bộ, giảng viên của nhà trường để xe tại 

khu vực dành riêng cho CB, GV.
6.2. Giá dịch vụ căng tin 
Người nhận khoán quyết định giá phù hợp với thị trường và theo đúng các 

quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của sinh viên Nhà trường.
7. Mức giá sàn để tổ chức đấu giá:
Trên cơ sở phân tích thu, chi theo thực tế hiện nay, Nhà trường đưa ra mức 

giá sàn là: 60.000.000 đồng/năm (sáu mươi triệu đồng mỗi năm)
Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước và các chi phí 

khác. Bên nhận khoán thanh toán tiền cho nhà trường bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản mỗi năm 4 lần (cuối tháng 3, 6, 9, 12; số tiền mỗi lần bằng ¼ số tiền ký hợp 
đồng nhận khoán).

8. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 
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Người trúng thầu và tham gia ký hợp đồng phải nộp 5.000.000đ (mười lăm 
triệu đồng) cho nhà trường để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền này sẽ được 
nhà trường trả lại khi thanh lý hợp đồng mà không có phát sinh gì.

9. Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng được thanh lý trong các trường hợp sau:
- Hợp đồng hết hiệu lực.
- Khi mặt bằng được bên A cải tạo, sửa chữa hoặc sử dụng vào mục đích 

khác. Trường hợp này bên A phải báo cho bên B trước một tháng.
- Khi người nhận khoán không còn làm việc trong Nhà trường.
- Bên B vi phạm hợp đồng buộc bên A phải chấm dứt hợp đồng. Trường hợp 

này bên B phải đền bù những thiệt hại gây ra (nếu có) và không được nhận lại tiền 
bảo đảm hợp đồng.

- Trường hợp bên B  muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho 
bên A trước một tháng. Nếu bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà 
không có lý do chính đáng thì cũng không được nhận lại tiền bảo đảm hợp đồng.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để biết);
- Hội đồng tổ chức đấu thầu (để thực hiện);
- Các nhà tham gia đấu thầu (để thực hiện);
- Lưu: TC-HC, VT.

HIỆU TRƯỞNG
KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

#ChuKyLanhDao
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN DỰ ĐẤU GIÁ
Giao khoán khai thác Nhà giữ xe sinh viên khu giảng đường và Căng tin

 năm 2021

  Kính gởi: Hội đồng tổ chức đấu giá giao khoán khai thác dịch vụ 
 Trường Đại học Quảng Nam

Tôi tên là: ............................................. sinh ngày...... tháng..... năm............
CMND số....................................   do ...........................................................

cấp ngày........tháng  ......... năm ..............................................................................
Cư trú tại Khối phố (thôn)……….....................Xã (Phường):.......................

Huyện (TP)………………………….. tỉnh ……………………………………….
Hiện công tác tại đơn vị :……………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Thông báo đấu giá giao khoán khai thác Nhà giữ xe sinh 
viên khu giảng đường và Căng tin năm 2021 của Trường Đại học Quảng Nam và 
những căn cứ để làm cơ sở đấu giá, tôi xét thấy có đủ điều kiện để tham gia đấu giá 
và tôi xin đăng ký tham gia đấu giá với mức giá nhận khoán là:

………………………………… đồng/năm
 (bằng chữ: …….........................................................................................................)

Nếu được trúng đấu giá, tôi cam kết sẽ ký hợp đồng và thực hiện đầy đủ 
những điều khoản trong hợp đồng giao khoán khai thác Nhà giữ xe sinh viên khu 
giảng đường và Căng tin với nhà trường. 

Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2021
             Người viết đơn

                ( Kí, ghi rõ tên họ )
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

HỒ SƠ DỰ ĐẤU GIÁ 
GIAO KHOÁN KHAI THÁC  NHÀ GIỮ XE SINH 
VIÊN KHU GIẢNG ĐƯỜNG VÀ CĂNG TIN  2021

Họ và tên người tham gia đấu giá:…………………………………………….

Hồ sơ gồm có:
1. Thông báo đấu giá
2. Đơn dự đấu giá
3. Những căn cứ để làm cơ sở đấu giá
4. Tiền đảm bảo dự đấu giá: 2.000.000 đồng

Quảng Nam, tháng 10 năm 2021
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