
BO GIAO THÔNG VIN TAT 
TONG CONG TV BAO DAM 

AN TOANHANG  HA! MIEN  NAM 

S: 4/TCTBDATHHMN-KTKH Ba Rja-Vüng Tàu, ngày-4tháng 3 nám 2020 

THÔNG BAO 
Vê vic kêt qua Iya ch9n nhà thãu Gói thu "Trang bj 16 may thông tin 

lien lc MF/HF dê phiic viii quãn 19 In hãnh ti các trm quãn 19 
cüa Tong cOng ty nãm 2019" 

Can cü Quyt dlnh  s M /QD-TCTBDATHI-IMN ngày'/ tháng 3 nãm 2020 
cüa Tng Cong ty Bão dam an toân hang hâi mien Nam ye vic phê duyt kt qua 
hra ch9n nhà th.0 Gói thâu "Trang bj 16 may thông tin lien lac MF/HF d phiic v1i 

quán 19 In hành ti các tr?m  quàn 19 cüa lông cong ty nãm 2019", 

Tong cong ty Bão dam an toàn hang hal rnin Nam trân tr9ng thông báo kt 
qua hra ch9n nba thu Gói thâu "Trang bj 16 may thông tin lien 1?c  MF/HF d 
phiic vi quãn 19 4n hành t?i  các tr?m quãn 19 cüa lông cOng ty nãm 2019" v&i 
ni dung nhu sau: 

1. Ni dung gói thu 
- S KI-ILCNT: So dãng k hoch lira ch9n nhà thu 20200205086-00. 

- S E-TBMI: S thông báo 20200205676-00. 
- len gói thu: Irang bj 16 may thông tin lien lac  MF/T-IF d phc vi quân 19 

4n hành tai  các tr.m quãn 19 cüa Tong cong ty näm 2019; 

- Giá gói thAu Trang bi 16 may; thông tin lien l?c  MF/HF d phic vi1 quãn 19 
vn hành ti các tram quân 19 cüa Tong cong ty nãm 2019 theo K hoch 1ra ch9n 
nhá thu là: 525.360.000 dông (dixçc duyt t?i  Quyêt djnh sO 1271/QD-CI-H-IVN 
ngày 19/8/20 19 cüa Cic Hang hãi Vit Nam); 

- Ben mi thAu: Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam; 

- HInh thirc, phtxcng thi'rc 1ra ch9n nhà thu: Chào hang canh tranh, 01 giai 
donI 01 tüi h sa (du thu qua rnng); 

- Thñ dim hoàn thành dãng tái kt qua hra ch9n nhà thu (dir kin): Truâc 
ngày 23/3/2020. 

2. Kt qua hra chçn nhà thu 
a) Ten nhà thu trüng thu gói thu "Trang bj 16 may thông tin lien 1c 

MF/HF d phic v11 quãn 19 vn hành ti các trm quãn 19 cüa Tng cong ty nãm 
2019" là: 

- Cong ty TNHIH MTV Thông tin Din tcr Hang hâi Vit Nam. 
± S 2 Nguyn Th.rcmg Hiên, Qun Hông Bang, TP. Hâi Phông, Vit Nam. 
+ Diên thoai : 0225.3746464 Fax: 0225 .3747062 

- Giá trüng thu là: 46 1.296.000 dng. 

(Bang chir: Bón train sáu rnu'c.ri niót triu, hal tram chin nntoi sáu nghIn dóng,). 
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- Loi hqp dng: Tr9n gOi. 

- Thcñ gian thirc hin hqp dông: 30 ngày kê tü ngày k kt hçp dng. 

b) Kê ho?ch v thai gian, dja diem hoàn thin và k kt hçp dng 

Chüng tôi mai di din Cong ty TNT-IH MTV Thông tin Din tlr Hang hâi 
Vit Narn den trii sa Tong cong ty Bào darn an toàn hang hãi mien Nam d hoàn 
thin Hcip ding và k kt Hqp dng, thai gian dir kiên nhu' sau: 

- Th&i gian hoàn thin Hcip dng: Kê tr ngày 18/3/2020. 

- Th&i gian k kt Hcp dng: Ngày 23/3/2020. 

- Dja diem: So 10 du&ng 3/2, phuang 8, Thành ph Vüng Tàu. 

(Lwu  : MQi thong tin clii tiét nêu trên xin lien li tgi pliOng Kin/i té' - KE 
hoach. Din thoai: 0254.3852637). 

3. Ten nba thu không trüng thu gói thu "Trang bj 16 may thông tin lien lac 
MF/HF dê phic v quãn l 4n hành ti các tr?m quân l cüa Tong cong ty nãm 
2019" là: 

- Cong ty TNT-il-I SENSORS Vit Narn. 

+ Dai chi: 92/14/9A Vran Lài Qun 12, TP.HCM. 

+ Diên thoai : 09 19.876.246 

- L do không trüng thu cüa nhà thãu Cong ty TNHIE-I SENSORS Vit Nam: 
Theo nhu quy djnh trong E-HSMT thI Phuang pháp danE giá E-HSDT (Danh giá 
ye giá) áp dung phi.rcmg pháp giá thâp nhât. Do do, sau khi có kêt qua m& thâu, giá 
dir thâu sau khi giãm giá cüa các nhâ thâu thI nhà thâu Cong ty TNHIH SENSORS 
Vit Narn chi xêp hng nhI. 

- Tng cong ty Bão dam an toàn hang hái mien Nam chan thành cam on nhà 
thãu Cong ty TNT-il-I SENSORS Vit Nam dã tham gia dr thâu gói thâu "Trang bj 
16 may thông tin lien 1c MF/I-JF dê phiic vii quán l v.n hành ti các tram quân l 
cüa Tong cong ty nãm 2019" và mong tiêp tiic duc hp tác vâi qu Cong ty trong 
thai gian sap tói. 

Trãn trQng thông 
JTyj nhân: 
- Nhu trên; 
- HDTV (báo cáo); 
- Phó TGD Nguyen Thj Thu An; 
- Cong ty TNHH MTV TTDT Hang hái VN; 
- Cong ty TNHH SENSORS Vit Nam; 
- Van phOng và các phOng KT, ATHI-I, TCKT; 
- Dang tâi: tPublic, Website Tong cong ty; 
- Lmi:VT-VP, KTKH. 
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