
BO GIAO THÔNG VN TA! 
TONG CONG TV BAO DAM 

AN TOANHANG HA! MIEN  NAM 

S& g4/TcTBDATHHMN-KTKH 

V/v k& qua dánh giá h so d xuAt 
ye k thut gói thâu so 08 thuc 
cong trInh nao  vet duy tu luông 

hang hãi cho tàu biên trQng tái Ian 
vào song Hu näm 2018. 

CQNG HOA xA HO! CHiJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tii do — Hanh phüc 

Ba Rja-Vüng Tàu, ngày 12 thang 4 nãm 2019 

KInh giri: 
- Lien danh Cong ty TNHH Xây dirng và Thumg mai 
Tuing Vy — Cong ty TNHH Trçic vót Song Thiwng — 
Cong ty TNHI-1 Dai  Hip; 
-Liêh dinh Cong t)T TN TI1âIh Mi SioMái COng t 
TNHH Minh Hang. 

Can cü Van bn s 634/CHI{VN-CTHH ngày 06/3/20 19 cüa Ctic Hang hâi 
Vit Nam ye vic ni dung Ho so m&i thâu gói thâu thi cong n?o  vet duy tu doan 
Iuông Song Hu, doan Kênh Quan Chánh Bô (tir MC 01 dn MC 162) và xây 
dçmg, gia cô de bao bäi chüa chit nao  vet Long Vinh 3, Long Khánh, Long Khánh 
bô sung thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hài cho tàu bin tr9ng tài lan 
vào song Hu näm 2018; 

Can Quyt djnh s g  30 /QD-TCTBDATHI-llvIN ngày 12 tháng 4 nãm 
2019 cüa Tong cong ty Bão dam an toàn hang hâi mien Nam ye vic duyt danh 
sách nhà thâu dat  yêu câu & bu&c dánh giá ho so dê xuât ye k thut gói thâu so 08 
- Thi cong nao  vet duy tu don luOng Song H.u, don Kênh Quan Chánh Bô (tr 
MC 01 den MC 162) và xây drng, gia cO de bao bãi chra chat nao  vet Long Vinh 3, 
Long Khanh, Long Khánh bô sung thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hãi 
cho tàu biên trQng tái 1&n vào song Hu nãm 2018, 

Tong Cong ty Bào dam an toàn hang hãi min Nam trân tr9ng thông báo kt 
qua dánh giá h so dê xuât ye k thutt và th&i gian, dja diem m& ho d xuât ye 
tài chInh gói thu s 08 - Thi cOng nao  vet duy tu do?n luông Song Hu, doan Kênh 
Quan Chánh Bô (tir MC 01 den MC 162) và xây drng, gia cO dê bao bâi chra chat 
nao vet Long VTnh 3, Long Khánh, Long Khánh bô sung thuc cong trInh nao  vet 
duy tu 1ung hang hãi cho tàu biên trQng tái l&n vào song Hu nàm 2018 v&i ni 
dung nh'ir sau: 

1. Ten nhà thu có H so dv thu d& xut v k5 thut dáp img yêu c.0 H so 
m&i thâu cüa gói thâu sO 08 thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hâi cho tàu 
biên tr9ng tâi ian vào song Hu näm 2018 là: 

- Lien danh Cong ty TNHH Xây drng và Thuong mai Tu&ng Vy — COng ty 
TNHH Truc vOt Song Thiiong — Cong ty TNT-il-I Dai  Hip. 

+ Dai chi: S 436 Dào Su TIch, Ap 3, xã PhuOc Lc, huyn Nhà B, Thành 
phô HCM. 

+ Din thoai : 028.22189069 Fax: 028.62621416 



2. Ten nhà thu có Ho so d thu ctê xut v k thut không dáp rng yêu câu 
H so mi thu cüa gói thu sê 08 thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hài 
cho tàu bin tr9ng tâi 1&n vào song Hu nàrn 2018 là: 

- Lien danh Cong ty TNHH Hang hãi Sao Mai — Cong ty TNHH Minh Hng. 

+ Dai chi: S 10/9A Lc Long Quân, phithng 2, thành ph Vüng Tàu. 

+ Diên thoai : 0254.3 532625 Fax: 0254.3 859022 

- L do Ho so dir thu d xuât v k5' thut cüa nhà thu Lien danh Cong ty 
TNHH Hang hãi Sao Mai — Cong ty TNHH Minh Hang không dáp üng yêu câu 
Ho so mii thu, cii the: Ti tiêu chI dánh giá ye näng 1irc, kinh nghim — muc 
"Kinh nghim cii th trong quán 1 và thirc hin hqp dông xây lap" thI Hçp dông 
tuong tir ye vic thi cong dê, kè cüa nhà thâu Lien danh Cong ty TNHH Hang hài 
Sao Mai — Cong ty TNT-il-I Minh Hang có giá trj thirc hin hçip dOng không dáp 
rng theo yêu câu Ho so mi thâu. 

- Tng cong ty Bão dam an toàn hang hái min Nam chân thành cam on nha 
thâu Lien danh Cong ty TNHH Hang hài Sao Mai — Cong ty TNHIH Minh Hang 
dã tham gia dr thâu gói thâu sO 08 thuc cong trInh no vet duy tu luOng hang hái 
cho tàu biên tr9ng tãi lón vào song Hu näm 2018 và mong tiêp tic duçc hçp tác 
v9i qu Cong ty trong thai gian sap ti. 

3. Th?i gian, da dim mi h so d xut v tài chinh gói thu s 08 thuc 
cong trInh no vet duy tu luông hang hãi cho tàu biên trQng tái Rm vào sOng Hu 
näm 2018 là: 

- Thii gian rn0 h so d xut v tài chInh: 08 giô 30 phüt, ngãy 16/4/20 19 
(thr Ba); 

- Dja diem m& ho so dê xuât ye tâi chInh: Tai  phông h9p tang 5 - Tr s 
Tong cOng ty Báo dam an toàn hang hãi mien Nam, so 10, dithng 3/2, phu?mg 8, 
thành phô Vüng Tàu, tinh Ba Ria — Vüng Tàu. 

Tng cOng ty xin thông báo dn nhà thu Lien danh Cong ty TNHH Xây 
drng và Thuoig mai  Ti.thng Vy — Cong ty TNI-il-I Tric vol Song Tht.rong — Cong 
ty TNHH Di Hip; nba thâu Lien danh COng ty TNT-il-I Hang hái Sao Mai — Cong 
ty TNT-il-i Minh Hang; các thành viên trong lien danh vol ni dung nêu trên d 
di.ro'c biêt và c1r dai diên den tham du 1 ma ho so d xut v tài chInh. 

Trân tr9ng thông báo./. 

Ne7.i nhân: 
- Nhix trén; 
- Cxc Hang hái VitNam (thay báo cáo); 
- Tong Giám dôc (de báo cáo); 
- To chuyén gia, To thâm djnh (dé tham gia); 
- Van phOng và cac phong ATHH, TCKT; 
- Dang tái: tPublic, Website Tong cOng ty; 
- Luu:VT-VP, KTKH. 
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