
BO GIAO THÔNG VAN  TM 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN HANG iiAI  I1IEN NAM 

S&,IZ /QD-TCTBDATHHMN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Ba Rja-VIng Tàu, ngày O' tháng 7 nãm 2019 

QUYET DiNH 
Phê duyt Ho sr môi thâu Gói thâu s 06- Thi cong no vet duy tu 1ulng, âu 
chfra tm, luông tm và xây drng, gia c dê bao bãi chira cht nio vet thuôc 

cong trInh no vet duy tu luông hang hãi Rach Giá nãm 2019. 

TONG GIAM DOC 
TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

Can cü Lust  Dâu thu so 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 näm 2013 cüa I 
hi nuc Cong  boa xã hi chü nghTa Vit Nam; 

Can cir Ngh dnh 63/2014/ND-CP ngây 26/6/2014 cüa ChInh phü Quy dj 
chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye lira chçn nhà thâu; 

Can cir Thông tu 03/2015/TT-BKHDT ngày 06/5/2015 cüa B K hoach và 
Dau tir ye vic Quy djnh chi tiêt 1p ho sa mi thâu xây lap; 

Can cü các Quyt djnh cüa B Giao thông 4n tãi: s 2650/QD-BGTVT ngày 
10/12/2018 phê duyt kê hoch bão tn két câu ha tang hang hâi näm 2019; so 
2785/QD-BGTVT ngày 24/12/20 18 ye vic süa dôi, bô sung Quyêt djnh so 
2650/QD-BGTVT ngày 10/12/2018; so 2853/QD-BGTVT ngày 27/12/2018 ye 

vic giao di,r toán chi ngân sách Nhá nuOc 11am 2019; 

Can eli HçTp dông nguyen tc s 04/2019/HDNTNVDT-MN ngáy 03/12/20 18 
gicta Cic Hang hâi Vit Nam và Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hãi mien 
Nam ye vic cung 1mg djch vii cOng Ich thirc hin nao  vet duy tu luOng hang hãi 
Rach Giá nàm 2019; 

Can cü Quyt djnh s 1504/QD-TCTBDATI-IHMN ngày 06/6/2019 cüa Tng 
giám dôc lông cOng ty Bâo dam an toàn hang hái mien Nam ye vic thành 1p To 
chuyên gia 11ra ch9n nhà thâu cong trInh nao  vet duy tu luông hang hâi Rch Giá 
nãm 2019; 

Can cli Quyêt djnh so 1 505/QD-TCTBDATHT-IMN ngày 06/6/2019 cüa lông 
giám dOc Tong cong ty B dam an toàn hang hái mien Nam ye vic thành 1p to 
Thãm dlnh  Ho so' m?i thâu, Két qua 1ira ch9n nhà thâu cOng trIrth no vet duy tu 
luông hang hái Rach  Giá näm 2019; 

Can cli Quyt djnh s 795/QD-CI-IT-]IVN ngày 3 1/5/2019 elm Cc Hang hâi 
Vit Nam ye viie phê duyt diêu chinh thiêt ké bàn ye thi cong vâ dir toán cOng 
trInh Nao  vet duy tu luông hang hãi Rch Giá näm 2019; 
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Can cu Quyt djnh s 874QD-CHHVNngày 13/6/20 19 cCa Ciic Hang hãi Vit 
Nam ye vic duyt kê hoach  1ra ch9n nhà thâu cong trmnh nao  vet duy tu luông hang 
hãi Rach  Giá nam 2019; 

Can cü Van bàn s 2355/CHH'sTN-CTI{H ngày 02/7/20 19 ci:ia Ciic Hang hài 
Vit Nam ye vic Ho so m?ii thâu gói thâu so 06 - Thi cong no vet duy tu luOng, 
âu chüa tam,  luông tm vàxây dmg, gia cô dé bao bãi chra chat nao  vet thuôc 
cong trmnh nao  vet duy tu luông hang hâi Rach  Giá näm 2019; 

Xét H so m?ñ thu do T chuyên gia lip; 

Xét Báo cáo thm dinh cüa T thm dinh, 

QUYET DH: 

Diu 1. Phê duytH so mà'i thu Gói thu s 06 - Thi cong nao vet duy tu 
luông, âu chüa tm, luông tm và xay drng, gia cO dê bao bAi chüa chat nao  vet 
thuc cong trmnh nao  vet duy tu luông hang hãi Rach  Giá nàm 2019 vth cac ni 
dung chfnh sau: 

Phn 1. THU T!JC DAU THAU 

Chrnmg I. Chi dk nhà th&u 

Chucing II. Bang dü 1iu du thu 

Chuxmg ffi. Tiêu chun dánh giá h so dir thãu 

Chixcing IV. Biu mu dir thu 

Mu s 01(a). Dan dir thu (áp dyng trong trwàng hqp nhà thu có d xucit 
giám giá trong thw giám gia) 

Mau s 01(b). Don dr th.0 (ap dyng trong trwàng hc.rp nhà thu có de xucit 
giám giá trong don du- thu) 

Mu so 02. Giây üy quyên 

Mu s 03. Thôa thun lien danh 

Musô 04. Bãolãnhdth&u 

Mu s 05. Bang tng hcxp giá dir thu 

Mu s 06 (a). Bàn kê khai thông tin v nhà th&u 
9 A 9 1 9 A A Mau so 06 (b). Ban ke khai thong tm ye thanh vien cua nha thau lien danh 

Mu s 07. Danh sách các cong ty dam nhn ph.n cong vic cüa gói thu 

Mk s6 08. Hçrp dng không hoân thành trong qua. khrcr 

Mu s 09. Kin tiring dang giâi quyêt 

Mu s 10. TInh hInh tài chInh trirâc day cüa nhà thu 

Mu s 11. Doanh thu bInh quân hang nam tir hot dng xây dirng 



('Ni dung chi tilt thl hin 6' so' rnài thcu kern theo) 

Biu 2. Can cü Quyt djnh nay, T chuyên gia tin hành thc hin các buc 
tiêp theo, theo diing quy djnh hin hành. 

Biu 3. Tnr&ng các phOng: KTKH, ATHH, TCKT, To tru&ng các T chuyên 
gia và To thâm dnh chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. , 

Mu so 12. Ngun hrc tài chmnh 

Mu s 13. Yêu cu v ngun içrc tài chInh 

Mu so 14. Hcip dông tuang tir 

Mu s 15. Bang dê xuât nhãn sir chü chôt 

Mu s 16. Bàn 1 ljch chuyên mon cüa nhân sir chü ch& 

Mu s 17. Bàn kinh nghim chuyên mon 

Mu s 18. Bang kê khai thi& bj 

Mu s 19. Phrn vi cong vic sü ding nhà thu phii 

Phn 2. YEU CAU YE XAY LAP 

Chiwng V. Yêu cu v xây 1p 

Phân 3. BIEU KILN HYP BONG VA BIEU MAU HQP BONG 

Chi.wng VI. Diu kin chung cüa hqp dông 

Chwmg VII. Diu kin ci th cüa hçp dng 
:4GHAJ 

Chi.rang VIII. Biêu mâu hçp dông AM 
k'-,  I 

No'i n/ian: 
-Nhixdiêu3; 
- Cuc Hang hái Vit Nam (thay b/c); 
- Tong giám dOc (dé b/c); 
- Li.ru: VT-VP, KTKH. 
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