
BO GIAO THÔNG V4N  iAi CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
TONG CONG TV BAO DAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

AN TOANHANG  HA! MIEN  NAM 

S: 33@C/TCTBDATHHMNKTKH Ba Rja- Vung Tàu, ngày 11 tháng 11 nãrn 2019 

V/v E-HSDXTC gOi thu s 06 
thuc Cong trInh nao  vet duy tu 

luông hang hãi Quy Nhcm näm 2019. 

KInh giri: Lien danh Cong ty TNHH mt thành viên Long Hái — 
Cong ty TNHH mt thành viên Mirth Linh. 

Can cir Quyt djnh s 3393/QD-TCTBDATHHMN ngày 11 tháng 11 nam 
2019 cüa Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hái mien Nam ye vic duyt danh 
sách nba thâu dat  yêu câu & brn9c dánh giá ho so dé xuât ye k thu.t gói thâu sO 06 
- Thi cong nao  vet duy tu luOng, luOng tam  Va Xây dçrng, gia cô dê bao bãi chra 
chat nao  vet thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hái Quy Nhan näm 2019; 

Can cü E-HSDXTC cüa nba thu và báo cáo cüa T chuyên gia 1ira ch9n nba 
thu, 

Tng cong ty Báo dam an toàn hang hãi min Nam trán tr9ng thông báo Va 
d nghj nba thu Lien danh Cong ty TNHH mt thành viên Long Hâi — Cong ty 
TNHH mt thành viên Mirth Linh mt s ni dung nhu sau: 

1. Do giá dir thu sau sàa 1i, hiu chinh sai 1ch, tr1r di giá trj giãm giá c11a 
nhà thu dáp 1rng yêu cu v k5 thut và nm trong danh sách x&p hang vixqt giá 
gói thu dã duyt sau khi di.rçic cp nht. Can c1r Diem a, Khoán 8, Diu 117 Nghj 
djnh s, 63/2014/ND-CP cüa ChInh phü v Quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu 
cüa Lut D.0 thu v hra ch9n nba thu, Tong cong ty (Ben m&i thu) cho phép 
nhà thu Lien danb COng ty TNHH mt thành viên Long Hãi — COng ty TNHH 
mt thành viên Minh Linh duçic chào lai  giá dir thu. 

2. Th&i gian, dja dim np và m& các h so chào 'ai  giá dir thu: 

- Th&i gian chun bj và np h so chào lai  giá dir thAu truâc 10 gi& 00 phüt 
ngày 12/11/2019. Sau th&i dim neu tren ma Ben m&i thu không nhn duct h so 
chào lai  giá dir thu cüa Nba thu thl Ben môi thu thçrc hin vic dánh giá dira 
trên E-HSDXTC cüa Nhà thu dã np theo dung quy djnh. 

- Th&i gian m& h so chào lai  giá dir th.u: 10 gi& 30 phit, ngày 12/11/20 19 
(thu Ba) và quy trinh ma h so chào lai  giá dr thu theo nhu quy djnh tai  Diêu 29, 
Nghj djnh s 63/2014/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Dja diem: Tai  phông hp tng 5 - Tr s& Tng cOng ty Báo dam an toàn 
hang hâi min Nam, s 10, du&ng 3/2, phu&ng 8, thành ph Vüng Tàu, tinh Ba 
R4a — Vüng Tàu. 
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NGGIAMDOC 

Iran Dirc Thi 

Lwu : Hc sc' chào igi giá dt thcu cia nhà thcu phái a'ucic nhà thcu dóng niêm 

phong theo quy djnh trith'c khi np cho Ben mài thu. 

Tong cong ty xin thông báo dn nhà thu Lien danh Cong ty TNHH mt thành 
viên Long Hãi — Cong ty TNHH mt thành viên Minh Linh; các thành viên trong 
lien danh vó'i ni dung nêu trên d dzçc bit Va cü di din dn tham dir 1 ma h sy 
chào laj giá dir thu. 

Trân tr9ng thông báo./. 
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