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V/v thông bão kt qua li,ra ch9n 
nhà thâu gói thâu so 06 — Thi cong 
nao vet duy tu luong thuc cong 

trInh no vet duy tu luông hang hãi 
Rch Giá näm 2019. 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tw do — Hanh phüc 

Ba Rja-Vüng Tàu, ngày A1 tháng 9 nàn 2019 

KInh g1ri: 
- Cong ty TN}IH Xây dmg và Thuong mai  T.rông Vy; 
- Cong ty TNHH Minh Hang. 

Can cir Van ban so 3336/CHHVN-CTHT-I ngày 11/9/20 19 cüa Ciic Hang hâi 
Vit Nam ye vic 1ira chçn nhà thâu gói thâu so so 06 - Thi cong nao  vet duy tu 
luông, âu chira tam,  luông  tam  và xây dimg, gia cô dé bao bãi cht'ra chat nao  vet 
thuc cong trinh nao  vet duy tu luOng hang hài Rach  Giá närn 2019 kern theo Báo 
cáo dánh giá cüa To chuyên gia; Biên bàn thucing thão Hçp dông và Báo cáo thâm 
djnh cüa To thâm dnh; 

Can cir Quyt djnh sLCô.L/QD-TCTBDATHiHilv1N  ngàyl4 tháng 9 näm 2019 
cüa Tong cong ty Bão darn an toàn hang hái mien Nam ye vic phê duyt kêt qua 
lira ch9n nhà thâu gói thâu so 06 - Thi cong nao  vet duy tu luOng, âu chira tam, 
luông tam  và xây drng, gia CO dê bao bãi chira chat nao  vet thuc cong trInh nao 
vet duy tu luOng hang hãi Rach  Giá näm 2019, 

Tong cong ty Báo dam an toàn hang hái min Nam trân trQng thông báo kt 
qua hra chçn nhà thâu gói thâu sO 06 - Thi cOng nao  vet duy tu luông, âu chra 
tam, luông  tam  và xây dirng, gia cô dê bao bãi chura chat nao  vet thuc cong trInh 
nao vet duy tu luông hang hái Rach  Giá nãm 2019 v&i ni dungnlur sau: 

1. Ten nhà thu tthng thu gói thu s 06 thuc cong trInh nao  vet duy tu 
luOng hang hái Rach  Giá näm 2019 là: 

- Cong ty TNI-IH Xây dirng và Thrnmg mai  TiRing Vy. 

+ Dai chi: S 436 Dào Sii TIch, Ap 3, xã Phuâc Lc, huyn Nhà Be, Thành 
phô HCM. 

+ Diên thoai : 028.22189069 Fax: 028.6262 1416 

- Giá trüng thu là: 7.069.862.546 dng 

(Bcng chi: Bay t)', khóng tram sáu muryi chin triu, tam tram sáu murxi hai 
ngàn, nárn tram bdn mu'cri sáu dâng). 

- Loai hcip dng: Theo dcm giá c djnh. 

- Th&i gian thirc hin hcip dng: 40 ngày k tr ngày ghi trong thông báo kh&i cong 



2. Ten nhà thu không tr1tng thu gói thu s 06 thuc cong trinh no vet duy 
tu luông hang hái Rach  Giá nãm 2019 là: 

- Cong ty TN}IH Minh Hang. 

+ Dai chi: S 225A, Khu 1 quêc 1 50, Thj trn C.n Dthc, huyn Cn Dithc, 
thành phô Long An. 

+ Diên thoai : 028.66791416 Fax: 028.38726405 

- L do không trüng th.0 cüa nhà thu Cong ty TNIHIH Minh Hang: Theo nh.r 
quy djnh trong HSMT thI Phi.rcrng pháp dánh giá HSDT (Dánh giá ye giá) áp diing 
phucing pháp giá thâp nhât. Tuy nhiên HSDT cüa nba thâu có giá dir thâu (sau khi 
kiêm tra sira lôi, hiu chinh sai lch) vlrçlt giá gói thâu dixçc duyt. 

- Tng cong ty Bào dam an toàn hang hâi mien Nam chân thành cam n nhà 
thâu Cong ty TNHH Minh Hang dã tham gia dir thâu gói thâu so 06 thuc cong 
trinh nao  vet duy tu luông hang hãi Rach  Giá näm 2019 và mong tiêp Wc dirge hçip 
tác vi qu Cong ty trong thai gian sap tói. 

Trân tr9ng thông báo.I. 

Noinhn: 
- Nhi.r trên; 
- Cic Hang hái VietNam  (thay báo cáo); 
- Tong Giám doe (dê báo cáo); 
- Van phOng và các phOng ATHH, TCKT; 
- Dang tái: tPublic, Website Tong cOng ty; 
- Liju:VT-VP, KTKH. 
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