BO GIAO THÔNG VIN TAT
TONG CONG TY BAO DAM
AN TOANHANG HAl MIEN NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Tr do — Htnh phüc

S&26Z6/TCTBDATHHMN-KTKH

Ba Rja-Vüng Tàu, ngày 13 tháng 9•nàm 2019

V/v kt qua dánh giá ho s dê xuãt v
ky thut gói thâu so 06 thuc cong
trInh nio vet duy tu luOng hang hã.i
Vüng Tàu — Thj Vãi (bao gôm luOng
hang hãi Song Dinh) näm 2019.
KInhgCri:
- Cong ty TNHH Xây dmg và Th't.rcmg mai Tu&ng Vy;
- Lien danh Cong ty TNHH Hang hâi Sao Mai — Cong ty
TNHH Triic vót Song Thuo'ng.
Can cü Van bàn s 3394/CHHVN-CTHH ngày 13/9/2019 cüa Cic Hang hal
Vit Nam v vic 1ra ch9n nhà thu gói thu s 06 - Thi cong no vet duy tu
1ung, âu chüa tom, 1ung tim và xây drng, gia c dé bao bâi chra cht no vet
thuc cong trmnh nao vet duy tu 1ung hang hâi Vi:ing Tàu — Thj Vãi (bao gm
luông hang hái Song Dinh) nàm 2019 kern theo Báo cáo dánh giá cüa To chuyên
gia và Báo cáo thm djnh cüa T thm djnh;
Can cIt Quyt djnh s6tGQD-TCTBDAThHMN ngày 13 tháng 9 näm 2019
cüa Tng cOng ty Bâo dam an toàn hang hâi min Nam v vic duyt danh sách
nhà thAu dat yêu cu & bthc dánh giá h sa d xut v k thut gói thu so 06 Thi cong nao vet duy tu 1ung, âu chIta tm, luMg tm và xây dirng, gia c dê bao
bAi chlra cht nao vet thuc Cong trinh nao vet duy tu 1ung hang hâi Yang Tàu —
Thj Vâi (bao grn lung hang hâi Song Dinh) nAm 2019,
Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hâi mi&n Nam trân trçng thông báo kt
qua dánh giá h s d xut v k' thut và th&i gian, dja dim m& h sci d xut v
tài chmnh gói th.0 s 06 - Thi cong nao vet duy tu 1ung, âu chIta tam, lung tam
và xay ding, gia c dê bao bãi chlra chit nao vet thuc cong trInh nao vet duy tu
lung hang hài Vikg Tàu — Thj Vâi (bao grn lung hang hâi SOng Dinh) nãm
2019 v&i ni dung nhix sau:
1. Ten nhà thu có H si dir thu d xut v k thut dáp 1mg yêu cu H sa
mô'i th.0 cüa gói thu s 06 thuc cong trmnh nao vet duy tu lung hang hâi Yang
Tãu — Thj Vái (bao gm lung hang hãi Song Dinh) nãm 2019 là:
(1) Cong ty TNHH Xây d%rng và Thixang mai Ttr&ng Vy.
+ S 436 Dào Su TIch, Ap 3, xã Phuâc Lc, huyn Nba Be, TP. HCM.
Fax: 028.62621416
+ Din thoai : 028.22189069

(2) Lien danh Cong ty TNHH Hang hâi Sao Mai — Cong ty TNHE-1 Tritc vat
Song Th.rong.
+ S 10/9A Lac Long Quán, phuông 2, thành ph VUng Tàu.
Fax: 0254.3859022
+Djênthoai :0254.3532625
2. Th&i gian, dja dirn m& h so d xut v tài chInh gói thAu s 06 thuc
cong trInh nao vet duy tu 1ung hang hâi VUng Tàu — Thj Vãi (bao gm lung
hang hâi Song Dinh) nãm 2019 là:
- Thai gian rn& h so d xut v tài chInh: 09 gR 30 phüt, ngày 16/9/2019
(thu Hai);
- Dja dim m& h so d xut v tâi chinh: Tai phông h9p tng 5 - Trig só
Tng cong ty Báo dam an toàn hang hâi min Nam, s 10, duô'ng 3/2, phuang 8,
thành ph Vflng Tàu, tinh Ba Rja — Vtng Tàu.
Tng cong ty xin thông báo dn nhà thu Cong ty TNHH Xây dimg và
Thuoiig mi Ttrang Vy; nhà thu Lien danh Cong ty TNEIH Hang hâi Sao Mai —
Cong ty TNHH Triic vat Song Thuong; các thãnh viên trong lien danh v&i ni dung
nêu trên d duçic bMt và cü ctai diên dn tham dir 1 ma h so d xut v tài chinh.
Trân tr9ng thông báo./.
Noinhn:
- Nhu trén;
- Cic Hang hãi VietNam (thay báo cáo);
- Tong Giám dôc (dé bao cáo);
- To chuyên gia, To thâm cljnh (de tham gia);
- Van phàng và cac phàng ATHH, TCKT;
- Dang tâi: tPublic, Website Tong cong ty;
- Lixu:VT-VP, KTKH.
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