
BO GIAO THÔNG VN TAT 
TONG CONG TY BAO DAI%1 

AN TOANHANG  HAl MIEN NAM 

S6: 4M7TCTBDATHHMNKTKH Ba Rja-Vung Tàu, ngày 13 tháng 11 nám 2019 

THÔNG BAO 
V vic kt qua 1Ira ch9n nhà than gói thâu s 06 

thuôc cong trInh no vet duy tu luông hang hal Quy Nhon nám 2019 

Can cir Quy& djnh s 3436 /QD-TCTBDATHHirv1N ngày 13 tháng 11 näm 
2019 cüa Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hâi mien Nam ye vic phê duyt kêt 
qua 1ira ch9n nhà thâu gói thu so 06 - Thi cong nao  vet duy tu luông, lung tam 
và xây drng, gia cô dê bao bãi chra chat n.o vet thuc cong trInh nao  vet duy tu 
luông hang hâi Quy Nhcrn 11am 2019, 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam trn tr9ng thông báo kt 
qua 1ira ch9n nhà thu gói thu s 06 - Thi cOng nao  vet duy tu 1ung, 1ung tam 
và xay drng, gia c dê bao bãi chira chat nao  vet thuc cong trInh nao  vet duy tu 
lung hang hâi Quy Nbon näm 2019 vâi ni dung nhu sau: 

1. Ni dung gói thu 

- So K}ILCNT: S dng k hoach  içra chpn nhà th&u 20190851986 — 00, thii 
diem däng tâi ngày 20/8/20 19. 

- S E-TBMT: S thông báo 20190950246 — 00, th&i dim däng tài ngày 
20/09/2019. 

- Ten gói thu: Gói thu s 06 - Thi cOng nao  vet duy tu lung, 1ung trn và 
xây drng, gia cO dé bao bäi chra chat nao  vet thuc cong trmnh nao  vet duy tu 
lung hang hài Quy Nhcin nàm 2019; 

- Giá gói thu s 06 theo K hoach 1ra ch9n nhà thu là: 16.517.428.063 
dng (dtrqc duyt tai  Quyt dnh s 127 1/QD-CHHVN ngày 19/8/2019 cüa Cic 
Hang hãi Vit Nam); 

- Giá gói thu so 06 cp nh.t theo quy djnh là: 16.316.265.707 dng (&rcc 
duyt tai  Quyêt djnh s 1611/QD-CHHVN ngày 11/10/20 19 cüa Ciic Hang häi 
Viêt Nam); 

- Ben mi thu: Tng cong ty Bào dam an toàn hang hài min Nam; 

- HInh thtrc, phuong tht'rc 1ira ch9n nhà thu: Du thu rng rãi trong nuâc, 
01 giai doanl  02 tüi h so (du thu qua mng); 

- Thai dim hoàn thành däng tái kt qua hra ch9n nba thu: Truc ngày 
15/11/2019. 

2. Ten nba th.0 trüng thu gOi thu S6 06 thuOc cong trinh nao  vet duy tu 
luông hang hâi Quy Nhan näm 2019 là: 

- Lien danh Cong ty TNT-il-i mt thành viên Long Hâi — Cong ty TN}]}l mt 
thành viên Minh Linh. 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 



TONG 
CONG TV BAI 
ANTOAN HAN 

MIEN NAM 

+ Dja chi: Xâ Thung Kim, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

+ Diên thoai: 0303.723456 Fax: 0303.723456 

- Giá dir thu (chào li) là: 16.296.966.096 dng. 

- Giá tnng thâu là: 16.296.966.096 dng 

(Bang chI: Mirô'i sáu 1)), hai tram chin mwxi sáu triêu, chin tram sáu mu-cri 
sáu ngàn, khóng tram chin mu-c/i sáu dông). 

- Loi hqp dng: Theo dan giá c djnh. 

- Thôi gian th?c hin hçp dng: 60 ngày k tr ngày ghi Irong thông báo khôi cong 

3. Th&i gian, dja diem hoàn thin và k kt hçp dng 

Do yêu cu v tin d cüa cong trInh, Chiing tôi m&i di din Lien danh Cong 
ty TNT-il-I mt thành viên Long Hãi — Cong ty TNHH mt thành viên Minh Linh 
dn tril si Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hãi min Nam dé hoãn thin Hçp 
dng và k kêt Hçrp dông, thai gian dir kiên nhu sau: 

- Th&i gian hoàn thin Hçip dng: K tü ngày 13/11/2019. 

- Thi giank ktHqp dng: Ngày 15/11/2019. 

- Dja dim: S 10 &rô'ng 3/2, phuing 8, Thành ph Vüng Tàu. 

M9i thông tin chi tit nêu trên xin lien h ti phông Kinh t - K ho?ch. Din 
thoi: 0254.3852637. 

Trân tr9ng thông báo./. 4- 
Ni nhân: 
-Nhi.rtrén; 
- Ciic Hang hái VietNam (thay báo cáo); 
- Tong Giám dôc (de báo cáo); 
- Lien danh Long HAi — Minh Linh; 
- Van phOng và các phOng ATI-IH, TCKT; 
- Dang tái: tPublic, Website Tong cong ty; 
- U.ru:VT-VP, KTK}I. 
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