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THÔNG BÁO
Hồ sơ để được công bố giá vật liệu xây dựng và thiết bị
công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất,
kinh doanh vật việu xây dựng (VLXD) và thiết bị công trình được đăng tải giá
sản phẩm lên Bảng công bố giá VLXD và thiết bị công trình hàng Quý trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo Hồ sơ đăng ký để được
đăng tải giá như sau:
I. Hồ sơ đề nghị đăng tải giá sản phẩm
1. Văn bản của đơn vị đề nghị công bố giá VLXD và thiết bị công trình
hàng Quý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản chụp công chứng);
3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc hợp quy (01 bản chụp công chứng) đối
với sản phẩn bắt buộc phải có hợp chuẩn hoặc hợp quy;
4. Báo giá sản phẩm phải nêu cụ thể giá đã có hoặc chưa có thuế VAT, có
hoặc chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình trên địa bàn hoặc một khu
vực xác định hoặc địa điểm giao hàng trên phương tiện người mua.
5. Các tập, tờ rơi giới thiệu sản phẩm hàng hóa (nếu có).
6. Bản cam kết với các sản phẩm được đăng tải không vi phạm các quy định
về khai thác, chế biến và sản xuất kinh doanh.
II. Nơi gửi đăng ký hồ sơ:
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai; Địa chỉ : số 38 Phan Chu Trinh, Phường
Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai; Điện thoại (02513) 846283./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- VP Sở (để đăng tải)
- Lưu: VT, QLXD. Hoàng.
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