
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TONG CONG TV BAOAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

AN TOANHANG HAl MIEN  NAM 

Si: 33J1/TCTBDATHWvIN-KTKH Ba Rja-Vüng Tàu, ngày 11 tháng]1 nám 2019 

V/v kêt qua dánh giá E-HSDXKT 
gói thâu so 06 thuc cong trmnh nao 

vet duy tu luong hang hãi Quy Nhcin 
nãm 2019. 

KInh gi:ri: 

- Cong ty Co ph.n Hoàng Diong Doanh; 

- Lien danh Cong ty TN}IiH mt thành viên Long Hãi — 
Cong ty TNH1H mt thành viên Minh Linh. 

Can c1r Quyt djnh s /QD-TCTBDATHHMN ngày 11 tháng 11 näm 
2019 c'Cia Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hâi min Nam v vic duyt danh 
sách nhà thu dat  yêu cu a buâc dánh giá h so d xut v k5? thut gói th.0 s 06 
- Thi cong nao  vet duy tu luông, lung t?m  và xây d'rng, gia c dê bao bãi chüa 
cht nao  vet thuc cong trInh nao  vet duy tu 1ung hang hài Quy Nho'n nãm 2019, 

Tng cOng ty Bão dam an toàn hang hài min Nam trân tr9ng thông báo kt 
qua dánh giá h so d xut v k thut và th&i gian m& h so d xut v tài chInh 
gói thu s 06 - Thi cOng nao  vet duy tu lung, 1ung tam  và xây dmg, gia c d:ê 
bao bãi chCra chit nao  vet thuc cong trmnh nao  vet duy tu lung hang hài Quy 
Nhcm 11am 2019 vai ni dung nhu sau: 

1. Ten nhà thu có H so dir thu d xut v k5 thut dáp irng yêu cu H so 
mi thu cüa gói thu s 06 thuc cong trInh nao  vet duy tu lung hang hãi Quy 
Nhon näm 2019 là: Lien danh Cong ty TNHI-I mt thành viên Long Hài — Cong ty 
TNHH môt thành viên Minh Linh. 

+ Dia chi: Xã Thuqng Kim, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh. 

+ Din thoai : 0303 .723456 Fax: 0303.723456 

2. Ten nhà thu Co Ho so dir thu d xut v k5' thut khOng dáp i.'ing yéu câu 
Ho so mcii thâu cüa gói thâu so 06 thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hâi 
Quy Nhoii nàm 2019 là: Cong ty Co phân Hoàng Ducing Doanh. 

+ Dja chi: S 08 Mai Am, P. Thanh BInh, Q.  Hâi Châu, Thành ph Dà Nng. 

+Djênthoaj :05113.550189 

- L do không trüng th.0 cüa nhà thu Cong ty Co phân Hoàng Duong 
Doanh: Sau 02 lânyêu câu lam rO cüa Ben rn?yi thâu và 02 lan giãi trInh cua nhà 
thâu thl các H9p dông theo mô tâ ma nhà thâu dam nhn không thOa man ye quy 
dnh h9p dông nhà thâu phii theo nhu yêu câu cüa E-HSMT. VI vy Nhà thâu có 
E-HSDT không dat  ye nãng 1c và kinh nghim. 
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- Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi mien Nam chãn thành cam on nhà 
thu Cong ty C phn Hoãng Drang Doanh dã tham gia d thâu gói thu so 06 
thuc cong trinh nao  vet duy tu 1ung hang hãi Quy Nhcin näm 2019 và mong tip 
tic dugc hçp tác vài qu Cong ty trong thii gian sp tói. 

2. Th&i gian ma h so d xut v tài chInh gói thâu so 06 thuc cong trInh 
nao vet duy tu 1ung hang hâi Quy Nhon nãm 2019: Theo nhu quy djnh trén h 
thng mang  du thu Quc gia. 

Tong cong ty xin thông báo dn các nhã thu v&i ni dung nêu trén dê di.rçic 
bit và theo dOi thông tin trên h thng mng du thâu Quc gia: 
muasamcong.mpi .gov.vn. 

Trân tr9ng thông báo.I.4 

Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- Cue Hang hái Vit Nam (báo cáo); 
- Tong Giám dôc (bao cáo); 
- To chuyén gia, To thâm djnh; 
- Van phông và các phông ATHI-I, TCKT; 
- Dang tâi: tPublic, Website Tong cong ty; 
- Mang dáu thâu: muasanicong.mpi.gov.vn; 
- Li.ru:VT-VP. KTKH. 
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