
BØ GIAO THÔNG VLN TAI 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOANHANG HA! MIEN NAM 

S: 3 30/TCTBDATHHMN-KTKH 

V/v kt qua dánh giá E-HSDXKT 
gói thâu so 06 thuc cong trInh no 
vet duy tu luong hang hái Sài Gôn — 

Vung Tàu näm 2019. 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap — Tir do — Hnh phüc 

Ba Rfa-Vz2ng Tàu, ngày/3tháng 12 nàm 2019 

KInh gri: 

- Cong ty TNHH Xây dirng và Thuong mai Tung Vy; 

- Lien danh Cong ty TNHH Hang hài Sao Mai — Cong ty 
TNHH Trçic vat Song Thuong. 

Can cü Quyt djnh s 3 /QD-TCTBDATHHMN ngày 13 tháng 12 näm 
2019 cüa Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hái min Nam v vic duyt danh 
sách nhà th.0 dt yêu cu & buOc dánh giá h so d xu.t v k' thut gói thu s 06 
- Thi cong nao  vet duy tu 1ung, âu chtra tam  và xây dirng, gia c dê bao bâi chira 
cht nao  vet thuc cong trInh nao  vet duy tu lung hang hâi Sài Gôn — Vüng Thu 
nãm 2019, 

Tang cong ty Báo dam an toân hang hãi min Nam trân trQng 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 1ung, âu chüa tam  và xây dimg, gia c dê 
bao bãi chira chit nao  vet thuc Cong trInh nao  vet duy tu lung hang hâi Sài Gôn 
— Vüng Tàu nãm 2019 v&i ni dung nhu sau: 

1. Ten nhà thu có H so dir thu d xut v k5' thut dáp 1rng yêu cu H so 
m&i thu cüa gói thu s 06 thuc cong trinh nao  vet duy tu lung hang hãi Sài Gôn 
— Vüng Tàu nãm 2019 là: Lien danh Cong ty TNHH Hang hái Sao Mai — Cong ty 
TN}ll-I Trc vat Song Thuong. 

+ Dja chi: S 1 0/9A Lac  Long Quân, phi.r?mg 2, thành ph Vüng Tàu. 

+ Din thoai : 0254.3 532625 Fax: 0254.3 859022 

2. Ten nhà thAu có Ho so d1r thâu dê xuât ye k5' thut không dáp rng yêu câu 
Ho so m&i thâu cüa gói thâu so 06 thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hái 
Sài Gôn — Vting Thu näm 2019 là: Cong ty TNT-lB Xây dmg và Thuong mai 
Tu&ng Vy. 

+ Dja chi: So 436 Dáo Su TIch, Ap 3, xâ Phuàc Lc, huyn Nhà B, Thành 
ph H Chi Minh. 

+ Din thoai :028.22189069 Fax: 028.62621416 

- L do khOng tthng thu cüa nhã thu Cong ty TNHIH Xây dimg và Thuong 
mai Tu&ng Vy: 
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MtEN NAM 7 
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+ Theo báo cáo tài chInh dã duqc kiêm toán nãm 2016, näm 2017 và nãm 
2018 ma nhà thâu cung cap kern theo E-HSDT thI doanh thu bInh quãn hang nãm 
(2016, 2017, 2018) tir hot dng xây dirng là không thôa man theo nhu yêu câu cüa 
E-HSMT. 

+ Theo cung cp cüa nhà th.0 v kinh nghim thirc hin hçTp dng Xây lap 
tl.rang t1r dôi vi vic thi cong no vet luông hoc yang nithc hang hãi hoc khu 
nu'ó'c hang hái thI nhà thâu Co kê khai gôm 02 hqp dông. Trong do, 01 hçip dông 
không thôa man ye cao d day no vet và be rng theo nhu yêu câu cüa E-HSMT; 
01 hcip dông không thOa man ye giá trj thirc hin theo nhu yêu câu cüa E-HSMT. 

VI vy Nba thu CO E-HSDT không dat  ye nãng 1irc và kinh nghim. 

- Tang cong ty Báo dam an toàn hang hái min Nam chân thành cam cm nhà 
thu Cong ty TNHH Xây dimg và Thuong mai  TuO'ng Vy dã tham gia dr thu gói 
thu s 06 thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hâi Sài GOn — Vüng Tàu näm 
2019 và mong tiêp tic duqc hqp tác vth qu Cong ty trong thi gian sp tâi. 

2. Th&i gian mO' h so d xut v tài chInh gói thu s 06 thuc cong trInh 
nao vet duy tu 1ung hang hài Sài GOn — Vüng Tàu 11am 2019: Theo nhu quy djnh 
trên h thng mng du th.0 Quc gia. 

Tong cong ty xin thông báo dn các nhà th.0 vOi ni dung nêu trên d duqc 
biêt và theo dôi thông tin trên h thng rnng du thu Quc gia: 
muasamcong. mpi .gov.vn. 

Trân tr9ng thông báo./. 4- 
Noin/zân: 
- Nhtr trên; 
- Ciic Hang hài Vit Nam (báo cáo); 
- Tong Giám dôc (bao cáo); 
- To chuyên gia, To thâm djnh; 
- Van phông và các phông ATHH, TCKT; 
- Dang tái: tPublic, Website Tong cong ty; 
- Mng dâu thâu: muasamcong.mpi.gov.vn; 
- Ltru:VT-VP, KTKH. 

KT. TONG GL&M DOC 
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