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S& 70/BC-TTV Ninh Thuán, ngày 17 thang 10 nàm 2019 

BAO CÁO TRAM DNH KET QUA LVA  CHQN NIIA THAU 

Gói thu s 47— Mua sm xe ô to chuyên dung phuc viii cong tic tun tra quãn 1 vi 
bão W rung thuc du an Virèn quc gia Phur&c Binh giai don 2016-2020 

KInh gcri: Ban Quan 1 Vuin quc gia Phuàc Binh. 

II 

	I 

Can cü Ludt Du thu s 6^ 43/20 1 3/QH13 ngày 26/11/2013; 

Can cr Nghj djnh s6 63/2014fND-CP này 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt thi hành mOt  so diêu cüa Luât Dau thâu ye lira ch9n Nhà thâu; 

Can cir Thông tii 1 1/2015iTT-BKI-IDT ngày 27/10/2015 cüa B0 Ke^ hoch Va DAu ttr 
v vic Quy djnh chi tiêt Lp ho sor yêu cau dôi vài chi djnh thâu, chào hang cnh tranh; 

Can cr Thông tti S6 19/201511T-BKHDT ngây 27/11/2015 cCta BO K hoach và Du 
tu ye vic Quy djnh chi tiét lp báo cáo thãm djnh trong qua trInh to chirc lira chçn nhà thâu; 

Can cü Hccp d6ng s6 36/2019/HDTD-TTV ngày 19/9/2019 gifa Ban Quãn 1 
Ad Vtthn quôc 0a Phuâc Binh và Cong ty TNHH Trii?mg Thánh Vit ye vic Th.m djnh 

HSYC và kêt qua lira chQn nha thâu gói thâu: Mua sam xe o to chuyên dung phiic vi 
cong tác tuân tra quãn 1 va báo ve^ rfrng thuOc  Du an dâu ti.r xay dirng Vu?m quôc gia 
Phtràc Binh giai don 2016-2020; 

Can dr Quy& djnh s6 823/QD-UBND ngày 31/3/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh Thu-an ye vic phê duyt dir an dâu tu xay dirng Vu?rn Quôc gia Phuàc Binh giai 
dón 2016 - 2020; 

CAn Cu Quyt djnh s6 121/QD-UBND ngày 22/01/2018 cUa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh Thun ye vic diêu chinh dir an dâu P.r xáy dng Vu&n Quôc gia Phuàc Binh giai 
do?n 2016-2020; 

CAn cfr Quyt djnh s6 1213/QD-UBND ngày 31/7/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh Thun ye vic diéu chinh ten chü dâu tu du an Vu&n Qu6c gia Phiràc Binh giai 
doan 2016 —2020; 

CAn cü Quy& djnh s6 2327/QD-UBND ngày 31/12/2018 Chü tch Uy ban nhân 
dan tinh Ninh Thun ye vic giao chi tiêt kê hoch von ngân sách nha nuàc nAm 2019; 

CAn ci:r Van ban s6 3359/UBND-KHTH ngày 8/8/2019 cüa Uy ban nhân  dan tinh 
Ninh Thun ye vic thông nhât chü trucmg triên khai thirc hin mua sAm xe ô to; 

CAn dr Quy& djnh S6 5 i/QD-BQLVQGPB ngây 22/8/2019 Giám d6c Ban Quãn 
1 Vu?in quôc gia Phixàc Binh ye vic phê duyt thông so y thut và d%r toán Mua sAm 0 
to chuyên dung phiic vi cong tác tuAn tra quãn 1 v4 bão v thng thuc dir an Vtr?in quôc 
gia Phuàc BInh giai do?n nAm 2016 - 2020; 

CAn ctrQuy& djnh s6 1490/QD-UBND ngày 17/9/2019 cüa ChU tjch UBND tinh 
Ninh Thu-an ye vic phê duyt Ké hoach lira chpn nhá thâu các gói thâu thirc hin Mua 
sAm xe ô to chuyen dung phic vii cong tic thi cong tun tra quãn 1 yá bAo v8 rirng thuc 
du An Vu?.rn quôc gia Phuàc Binh giai don 2016 —2020; 
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Can cir Quy& djnh s6 58/QD-BQLVQGPB ngày 30/9/2019 cüa Ban Quãn 1 Vithn 
quôc gia Phuàc Binh ye vic phé duyt Ban yéu câu báo giá chão hang canh  tranh rut g9n 
gói thAu sO 47 - Mua sam xe ô to chuyên dUng phic vi.1 cong tác tuân tra quãn 1 va báo 
v rung thuOc thuOc Dr an Vuin quôc gia Phuàc Binh giai dotn 2016-2020; 

Can cü Báo cáo s6 761BC-TDNT ngày 9/10/2019 cUa Cong ty TNHH TVDTXD 
TrUng Ducing Ninh Thun ye vic dánh giá E-HSDT gói thâu so 47 - Mua sam xe o to 
chuyên dUng ph%Ic vi cOng tác tuân tra quãn 1 và bão v rrng thuc thuOc  Dr an Vuin 
quOc gia Phuâc Binh giai don 2016-2020; 

Can ci'r Biên ban thucing tháo hqp dng gOi thAu S6 47 - Mua sm xe 0 to chuyên 
dung phic vi cOng tác tuân tra quán 1 và bão ve^ rrng thuOc thuOc Di,r an Vm quôc gia 
Phuàc Binh giai don 2016-2020 ngày 14/10/2019 gift cUa Ban Quãn l Vxin quôc gia 
PhuOc Binh và Cong ty Co phãn 0 To Nha Trang; 

CAn cir T trInh s6 138/TTr-TDNT ngày 15/10/2019 cUa Cong ty TNHH TVDTXD 
TrUng Duang Ninh Thun ye vic dê nghj phê duyt kêt qua lira chQn nhà thâu gói thâu 
so 47 - Mua Am xe ô to chuyên dUng phic vi cong tác tuãn tra quán 1 và báo ve^ rt'rng 
thuOc thuc Dr an Vun qu6c gia Phiróc Binh giai doan 2016-2020; 

Cong ty TNHH Trithng Thãnh Vit dA tiên hành thAm djnh kêt qua lira ch9n nhà 
thu gói thâu nêu trén theo dung quy djnh cUa pháp 1ut ye dâu thâu tr ngày 16/10/2019 
den ngày 17/10/2019. 

Két qua thm djnh kt qua 1ra ch9n nhà thAu gói thu nêu trén duc tong hp theo 
các nOi  dung sau: 

I. THONG TIN CU BAN 

1. Kliái quát v dy an, gói thu 

a) Khái quát ve^ d(r dii: 
- Ten dr an: Vu?in qu6c gia Phuàc Birth giai don 2016-2020. 

- Chu'dAu tu, Ben mäi thu: Ban Quán 1 Vurn qu6c gia Phuàc Binh. 
- Ngu6n v6n dAu tu: v6n ngân sách nhà rnrrc näm 2019 theo Quyêt djnh s6 

2327/QD-UBND ngày 31/12/2018 cUa UBND tlnh Ninh Thun. 
- Dja diem cung cap: So 08B du?ing Ngo Gia Tir, phtrarng Dài San, TP. Phan Rang 

- Tháp Chàm, tinh Ninh Thun. 

- Quy mô du tu thit bj: 

Stt Danh mi.c hang hóa Don vi S6 hrçrng 

1 Xe 0 tO chuyên ding Chic 01 

b) Khdi qudt vgói thtu: 
- Ten gói thu s6 47: Mua sm xe ô tO chuyen dUng phiic vi cong tác tuân tra quãn 

1 và bão ye rUng. 

- Giá gói thAu: 858.354.840 d6ng (trong do bao g6m chi phi dir phOng (5%): 
40.874.040). 

- Giá chirng thu thm djnh giá s6 9719.0369/CT-BTCVALUE ngày 23/9/2019 cUa 
don vi thâm djnh giá: 813.522.000 dông. 

- H'mh thuc 1ira ch9n nhã thAu: Chào hang canh  tranh rUt gQn (qua H th6ng mpg 
dâu thâu QuOc gia), Mgt giai doan mt tUi hO sa. 

- Thyi gian bat du t6 chuc 1?a  ch9n nhà thu: Qu III nAm 2019. 
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- Loti hcq dng: Hcp d6ng trQn gói. 
- Thtii gian thiic hin hop dng: 30 ngày, tinh tr ngày hçip dng có hiu 1rc dn 

khi các ben hoàn thành nghia vi theo quy djnh trong hop dông. 
c) Phim vi cong vic cüa gói Ihâu: 

Cung cap xe ô to chu'ên dung thuOc  d%r an Vu?in qu6c gia Phuàc Binh giai don 
2016-2020 duçvc Chu' tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt ti Quyêt djnh so 823/QD-
UBND ngày 31/3/2016; Quyêt djnh so 121/QD-UBNID ngày 22/01/2018 vài các nOi  dung 
chU yêu nhix sau: 

Stt Danh miic 
hang hóa 

Khoi 
lirç'ng Don vi Mo tã hang hóa 

1 
Xe ô to chuyên 
dUng 01 Chic 

- Xuât xtr: Thai Lan 
- Nhân hiu: FORD. 
- Loi Xe: Ô to ban tãi (pick up cabin 
kép) 
- S 	Ioi: Ford Ranger 

2. Tom tit qua trinh lira ch9n nhà thâu 

- Thông tin clang tãi U hoach lira chQn nhà thu trên H8 thng mng dAu thu quc 
gia theo so hiu KHLCNT: 20190945392-00 ngày 19/9/2019; 

- Thông tin clang tãi thông báo mM thAu trên Hq^ thong mng du thu qu& gia, S6 B- 
TBMT: 20191003042-00 ngày 02/10/2019 và trên báo dâu thAu so báo 187, ngày 
03/10/2019, vth nçn dung cii the: 

± Th&i gian phát hành E-HSMT: tir 09 gitY 08 phUt ngày 02/10/2019 ctn 15 gii 00 
phUt ngày 07/10/2019. 

+ Th&i gian d6ng thu: .15 gRi 00 phUt, ngày 07/10/2019. 

+ ThM dim m& th&u: 15 gi?i 00 phUt, ngày 07/10/2019. 

+ ThM dim hoàn thành ma thAu: 15 gii 02 phUt, ngày 07/10/2019. 

- Gia han  thM di6m ht han  np E-HSDT: không có 

- Danh sách nhà thAu np E-HSDT và k& qua ma thu trên ho th6ng dAu thAu din 
tCr. 

+ Cong ty C6 ph An Ford Nha Trang. Giá du thu sau giãm giá: 772.962.000 VND. 
Xêp hang thir nhât; 

K& qua dánh giá E- HSDT tit ngày 11/6/2019 d6n ngày 14/6/2019. Theo do: 

- Nhà thAu duçic & nghj irOng thAu: Cong ty Co phn O To Nha Trang. 

- Dja chi: S6 51 di.ring Lê H6ng Phong, phuUng Phuàc Tan, TP. Nha Trang, tinh 
Khánh HOa. 

- Giá & nghj trUng th&u: 772.962.000 d6ng (Bang chi?.- Bay tram bay mwcri hal 
triu, chin tram sáu mwcri hai ngàn ding). 

- Hinh thrc hçip d6ng: Hqp d6ng trçn gOi. 

- Th&i gian th?c hin hçrp d6ng: 30 ngày, tinh tü ngâ.y ho p d6ng CO hiu 1c d6n 
khi các ben hoàn thành nghTa vi theo quy djnh trong ho p dông. 

- mM gian bâo hành: 36 tháng hoc 100.000 km ke tr ngày bàn giao xc dua vào 
sfr dung tUy theo diêu kin nào den truàc. 
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3. To chirc thâm djnh 

T6 thm djnh HSYC và k& qua LCNT theo Quy& djnh sob 361QD-TTV 
ngày 19/9/2019 cüa Cong ty TNHH Tnthng Thành Vit. 

- Thành viên t thm djnh bao gm: 

+ Ong: Liru Qu6c Phong 	Chrc vii: T05  trithng 

(ChCrng chi Mu thu s& C01.11.4147) 

+ Ong: Lê Van Tam 	Chüc vu: Thành viên 
(Chrng chi hành nghê dâu thâu so: c.o 1. 11.4196) 

- Cách thCrc thm djnh k& qua LCNT: Lam vic theo nhóm trong qua trInh thm djnh. 

II. NQI DUNG THAM DINH 

1. Can cfr pháp I 

a) Tang hqp k& qua thm djnh W can cir pháp 1): 

K& qua kim tra W can cü pháp 1 cüa vic tO^ chtrc 1ira ch(?n nhà thu duçic t6ng ho 
theo Bang so" 01 duâi dày: 	

Bang so" 01 

Stt NQ1 dung kiem tra 
Ktquãkimtra 

Ce Không Co 

1 Quyt djnh phé duyt dir an X 

2 Quy& djnh phê duyt ke hoach 1ra ch9n nhàthu X 

Yêu c&u ve dc tInh, thông s6 k5 thut cüa hang hOa d6i vâi 
gOi thâu mua sAm hang hóa 

X 

4 Quy& djnh phê duyt ho^ so yêu cAu x 

5 Hçrp dng thuê t chirc, don vi dánh giá h o^ so h ô so d xuAt X 

6 Báo cáo dánh giá do tó chuyên gia thirc hin X 

7 Biên bàn thirong tháo hçp dng X 

8 Các vAn bàn pháp 1 khác có lien quan X 

b) 	kin thm djnh v Ca so pháp 1: 

CAn cCr các tài 1iu thrçic cung cAp, k& qua thAm djnh duçic thng hop tai  Bang so" 01, 
to thAm djnh thuOc COng ty TNHH Trtthng Thành Vit nhn thây: 

Các thu We pháp 1 ma ben m( 'n' thu thijc hin là dthig theo quy trInh hin hành dü 
Co sO d6 thAm djnh kêt qua LCNT. 

2. Qua trmnh to chü'c thrc hin 

To ch(rc thAm djnh kim tra và có kin vd qua trInh t6 chtrc lira ch9n nhà thAu 
theo các ni dung duOi day: 

2.1. ThOi gian trong qua trinh to" churc lira ch9n nhâ thu: 

a) Tong hcip két qua thAm djnh v thM gian trong qua trInh M cht'rc la chn nhà thAu 

Kt qua thAm djnh v thOi gian trong qua trInh t chüc lira ch9n nhà thu dirçic thng 
hop tti Bang so" 02 duOi day: 
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Bing stO2 

Stt Ni dung kim tra 
Thôi gian thuc tê 

Kt qua thm dinh 

thtrc hin Không 
Tuân thu tuãn 

thu 

1 Thông báo mi thu (E-TBMT) Tr ngày 02/10/2019 X 

2 
Phát hành h s yêu câu (E- 
HSMT) 

Tfro9gi?v08phüt 
ngày 02/10/2019 dn 
15 gi? 00 phCit ngày 

7/10/2019 

X 

3 Ngãy Co thñ dim dong thAu 
15 gi& 00 phüt, ngày 

7/10/2019 
X 

4 Mithu 
15 gi6r 02 ph1t, ngày 

7/10/2019 
X 

5 Thii gian chun bj h 	sci de^ xut 03 ngày lam vic X 

6 
Th?ii gian gui van ban sCra di h 
sci yeu cAu den các nhà thAu (nu 
co) 

Không có 

7 Thii gian dánh giá hô si de^ xut 02 ngày X 

b) V kin thm dinh ve^ th?ii gian trong qua trInh to^ chirc lira ch9n nha thu: 

Can cr các tài Hu duc cung cap, kt qua thrn dinh duqc tng hp ti Bang s 02, 
Cong ty TNHH Trueing Thành Vit nhan thây ben mi thâu và dn vi tu van lira ch9n 
thâu dâ cor ban tuân thU các quy dinh ye quy trInh chào hang cnh tranh ti Diêu 59 Nghj 
dinh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 [Quy trinh chào hang cnh tranh rat g9n]. 

2.2. Dang tãi thông tin trong qua trInh t6 chfrc lira ch9n nhà thu: 

a) Tng hçip k& qua thm djnh v dang tãi thông tin trong qua trmnh t chirc hja 
ch9n nhà thAu: 

Kt qua thm dinh ve dang tái thông tin trong qua trInh th chirc lira ch9n nhà thu 
duçxc tong ho p ti Bang s 03 duâi day: 

Bang s6 03 

Stt Ni dung kim tra Phurong tin dàng tãi 
SO báo/Ngày 

dàngtãiTuan 

Kt qua 
thãm dinh 

thu 

Không 
tuân 
thU 

1 
K 	hoach lira chon iia 
thu 

H thong mng Mu thu quc 
gia, so KHLCNT: 

20190945392-00 ngày 
X 
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19/9/2019 

Thông báo miii thu 

H8 th6ng mng du thu quc 
gia, so E-TBMT: 
20191003042-00 

ngày 02/10/2019 và trên báo 
duthusbáo 187, 

ngày 03/10/2019 

2 
Thông báo gia han  th&i 
dim dóng thâu 

Không  CO 

b) '? kin thm djnh v dàng tãi thông tin trong qua trinh th chCrc lira ehQn nhà thu: 

Can eli cac tài 1iu duqe cung cp, k& qua thm djnh dis(cc 

 

IA 	hcip tai  Bang so" 03, 
Cong ty TNHH Tru&ng Thành Vit nhn thây ben m?ii thâu tuân thu cac quy djnh ye 
dang Wthông tin trong qua trInh to chlrc 1ra chQn nhà thâu. 

2.3. Ni dung dánh giá ho^ so deA xut, thi.rong tháo hqp dng: 

a) Tng hçrp k& qua thm dinh v  nOi  dung dánh giá h so & xu&t, thuong thão hçp 
dng: 

K& qua thAm djnh v ni dung dánh giá h so d xut, thuong thão hqp dng di.rqc 
tong hçip tai  Bang so" 04 duài day: 

Bang so 04 

Stt Ni dung kiem tra 
Kt qua thm djnh 

Tuân thu Không tuân thu 

1 Ni dung dánh giá tInh h(ip 18 cüa E-HSDT X 

2 
Ni dung dánh giá E-HSDT theo các tiêu chu.n 
dánh giá ye näng lirc kinh nghim; k5 thut ducic 
quy djnh tai  Bàn yêu câu báo gia 

X 

3 
Ni dung dánh giá E-HSDT theo các tiêu chun 
dánh giã ye tài chInh di.rçic quy djnh tai  Ban yêu 
câu báo giá 

X 

4 Ni dung thucing thào hop dng X 

b) ' kin thm djnh v8 ni dung dánh giá hso d xut, thucing thâo ha dng: 

Can cli các tài 1iu ducrc cung cap, k& qua thm djnh duçic tong hqp tai  Bang s6 04, 
COngty TNHH Truxng Thành Vit nhn thây don vi tu van 1%ra ch9n nhà thâu dA tuân 
thu ye nguyen tAc, trInh ti,r dánh giá HO so áê xuât, thuong thão hqp dOng theo quy djnh 
cüa Bàn yêu câu báo giá dugc duyt. 

iii. yE V MEN KHAC BIT, BAO LIIU CUA CAC THANH VIEN TO 
CHUYEN GLA 

1. Tóng hçip các kin khác bit, bào km cüa các thành viên t chuyên gia: không có. 

2. ' kin th.m djnh v các kin khác bit, báo hru cüa cite thành viën t6 chuyên 
gia: không cO. 
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IV. V*, Y MEN KHAC BIT, BAO LU'IJ CUA BEN M(1I THAW V(ii TO 
CHUYEN GIA 

P 	 A 	P 	 A 

1. Tong hcp cac y kienfl  khac biçt, bao km cua benA  mcn thau
A m1  v to chuyenA  gla: khong Co. 

2. kin thm djnh v kin khác bit, bão urn cüa ben m?ii thu vài t6 chuyên 
gia: không Co. 

V. TONG HQP YET QUA THAM DJNH 

' kin thm djIih d6i vài gOi thu duçic thng hqp tai Bang so" 05 duói day: 

Bang so" 05 

Stt Ni dung kim tra 
Y kin thm dlnh 

Thong 
nht 

Không thong 
nht 

1 Cäncipháp1 X 

2 Qua trmnh t6 chcrc thrc hin x 

2.1 Th&i gian trong qua trInh to" ch(rc lira ch9n nhà thAu X 

3 Ni dung dánh giá E-HSDT, thuong thão hçq ding X 

3.1 Ni dung dánh giá tInh hçip 1^ cüa E-HSDT X 

3.2 
Ni dung dãnh giá E-HSDT theo các tiêu chu.n dãnh giá 
v8 nâng 1rc kinh nghim; ky thut duçrc quy djnh tai  Ban 
yeu câu báo giá 

X 

3.3 
Ni dung dánh giá E-HSDT theo các tiêu chun dánh giá 
ye tài chInh duçic quy djnh tai  Bàn yêu câu báo giá 

X 

3.4 N)i dung thucing thào ho p dng X 

4 K& qua lra chn nhà thu X 

4.1 Nhà th&u duçic de nghj tr(ing thu X 

4.2. Giadnghjtrüngthu X 

YL NHN XET VA MEN NGH! 

1. Nhn xét 

Trên co so các nhn xét theo tfrng ni dung nêu trên, th chi.'rc thAm djnh dua ra 
kiên nhn xét ye các ni dung nhu sau: 

- V8 co sO pháp 1: Ben myi thu và don vi tu v.n cIA thirc hin dng theo quy trmnh 
hin hãnh. 

- V k& qua dat  duçic: nhà thAu dixçic d nghj thing thu Cong ty C6 phAn Ô To 
Nba Trang eO cIti nàng 1c và kinh nghim dáp irng các tiêu chi dánh giá, co'giãi pháp khã 
thi dê thirc hin gói thâu. 

- V8 tInh canhtrarih, cong bang: Cong ty C o^ phân O To Nha Trang cO hô so dáp 
i'rng &rçlc các yêu câu cüa Ho so Yêu câu báo giá chào hang c?nh tranh rut gçrn, cO B-
HSDT ducic dánh giá la' thâp nhât và không vuqt giá gOi thâu ducic duyt, dU diêu kin 
xét duyt thing thâu theo quy djnh cüa H6 so Yêu câu báo giá chào hang cinh tranh rUt 
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gçn, phU hcip vâi Khoán 3 Diu 59 cüa Nghj djnh s6 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 
[Dánh giá các báo gia]. 

- V8 tInh hiu qua kinh td cüa gói thu: giá trj tit kim so vài dr toán gói thu duçic 
duyt khoäng 10,0% so vài diii toán gói thâu duçc duyt. VI vy, giá dr thâu cüa nhà thâu 
CO giá thâp nhât duqc xem là không thâp ye cor ban. 

- 	kin thng nhAt hoc không thng nht ve^ kt qua dánh giá E-HSDT: T6 thm 
djnh thuOc Cong ty TNHH Tnthng Thành Vit thông nhât ye kêt qua LCNT theo báo cáo 
dánh giá E-HSDT so 76/BC-TDNT ngày 09/10/2019 ye gOi thâu so 47— Mua sam xe ô to 
chuyên dung phic vu Cong tác tuân tra quán l và báo v8 rirng thuOc  dir an Vu?in quóc 
gia Phuàc Binh giai do?n 2016-2020 ciia Cong ty TNHH TVDTXD Trüng Dixcmg Ninh 
Thun. 

2. Kin nghj 

T6^ thm djnh kin nghj chü du tu phê duyt theo nOi  dung duñ day: 

Trên Ca sâ de^ nghj cüa ben mcxi thu ve^ kt qua lira ch9n nhà thu vá nOi  dung  t?i 
báo cáo thâm djnh nay, To thm djnh thuOc  Cong ty TNHH Trung Thành Vit kiên nghj 
Ban Quan 1 Vtrn quôc gia Phuàc Binh phë duyt kêt qua lija chQn nhà thâu so 47— Mua 
sam xe 6 t chuyên dung phic vi Cong tác tuân tra quãn 1 và bão ve rcrng thuOc dir an 
Vu&n quôc gia Phuâc Binh giai do?n 2016-2020 theo các nOi  dung sau: 

A 	A 	r 	A 	 A 	A 	 A - Ten nha thau trung thau: Cong ty Co phan 0 To Nha Trang. 

- Dja chi: S6 51 dung Lé Hong Phong, phu?mg Phtrâc Tan, TP. Nha Trang, tinh 
Khánh Hôa. 

- Giá de^ nghj trüng thAu: 772.962.000 Ong (Bang chif: Bay tram bay mzfcrl hai 
triu, chin tram sáu mwc/i hat ngàn dong). 

- HInh th(rc hcip dng: Ho p dng trQn gOi. 

- Th?Yi gian thrc hin hqp dng: 30 ngày, tInh tCr ngày hçip dng có hiu 1?c  dn 
khi các ben hoàn thành nghTa vi,i theo quy djnh trong hop dong. 

- Thñ gian bào hành: 36 tháng hoc 100.000 km keA tfr ngày bàn giao xe dua vào 
sir dung tüy theo diêu kin nào den tnrâc. 

Báo cáo thAm djnh nay dixçic lp bi: Tol  thm djnh thuQc Cong ty TNHH Tnthng 
Thành Viêt. 

Chfr k cüa các thành viên to' thm dinh Kêt qua LCNT 

- 	Ong Luu Qu6c Phong: 

cf 
- OngLêVnThm: 	—lay 

Not nhn: 
- Nhi.r trén; 
-Luu:VT. 

DVTD: Cong ty TNHH Trwôiig Thành Vit. 	 -8- 


