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S& /TB-TCTBDATHHMN Ba Rja-Vz2ng Thu, ngày ik tháng 4 nám 2020 

THÔNG BAO 
Vê vic kêt qua ha ch9n nhà thãu gói thâu so 01 - Lp báo cáo dánh giá 

tác dEng môi tru'b'ng thuEc Cong trinh no vet duy tu Iuông hang hal 
Vflng Thu — Thj Vãi (bao gôm Iuông hang hãi Song Dinh) nãm 2020 

Can cir Quyêt djnh sê 307/QD-TCTBDATIIIIMN ngày 13 tháng 4 nãrn 2020 
cüa Tng cong ty Bão darn an toàn hang hãi mien Narn ye vic phê duyt kêt qua 
1ra ch9n nhâ thâu gói thâu so 01 - Lp báo cáo danE giá tác dng rnôi tnrè'ng thuc 
Cong trInh no vet duy tu luông hang hâi Vüng Thu — Thj Vãi (bao grn 1ung hang 
hãi SôngDinh) nãrn 2020, 

Tong cong ty Bão darn an toãn hang hái rnin Nam trân trQng thông báo kt 
qua lira ch9n nhà thâu gói thâu so 01 - Lp báo cáo dánh giá tác dng rnôi tnràng 
thuc Cong trinh nao  vet duy tu luông hang hâi Vüng Thu — Th Vái (bao g&n 1ung 
hang hãi Song Dinh) nàrn 2020 vói ni dung nlnr sau: 

1. Ni dung gói thu 

- So KJ-ILCNT: S dãng k hoach 1ira ch9n nba thu 20200256986 - 00, thai 
diem dãng tâi ngày 26/02/2020. 

So E-TBMT: S thông báo 20200257069 - 00, thi dirn dãng tái ngày 
28/02/2020 và báo dâu thâu dàng tãi ra so 38 ngày 02/3/2020. 

- Ten gói thâu: Gói thu s 01 - Lp báo cáo dánh giá tác dng rnOi tnrà1g 
thuc Cong trInh no vet duy tu luOng hang hâi Vüng Tàu — Th Vãi (bao grn 
luông hang hái Song Dinh) nãrn 2020; 

- Giá gói thâu so 01 theo Kê hoach 1ira ch9n nhà thu là: 600.729.089 dng 
(duçic duyt ti Quyêt djnh sO 251/QD-CIIIIVN ngày 2 1/02/2020 cüa Ciic Hang 
hài Viêt Nam); 

- Ben rn0i thâu: Tong cOng ty Báo darn an toân hang hài min Narn; 

- HinE thrc, phuang thirc la ch9n nba thu: Dâu thu rng rãi trong nuâc, 
01 giai donI 02 tüi ho sci (dau thâu qua mng); 

- Thi dirn hoân thành däng tài kt qua 1ira ch9n nhà thu: Truó'c ngày 
20/4/2020. 

2. Ten nhà thu trüng thu gói thu s 01 - Lp báo cáo dánh giá tác dng 
rnôi tnrng thuc Cong trInh nao  vet duy tu luOng hang hãi Vüng Tàu — Thj Vâi 
(bao gm lung hang hái Song Dinh) nãrn 2020 là: 

- Cong ty Co phân tu' vn xây dçrng và rnOi trithng rnin Narn. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 
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ran Bñc Thi 

+ Dja chi: So 21 H3 Khu TT Thuong Mi. phuèng 7, TP. Vüng Tàu, tinh Ba Ria 
— Viing Tàu. 

+Djênthoaj: 0254. 6558899 
- Giá dr thu là: 600.032.838 dng. 

- Giá tr(ing thu là: 600.032.838 dng 

(Bang chif: Sáu train triu, khóng train ba rnwcri hai ngàn, tam tram ba 
,nwcli tam &ng). 

- Lo.i hqp dng: Tr9n gói. 

- Th&i gian thrc hin hçip dng: 30 ngày k ti'r ngày Hcp dng duçc k) kt và 
nhà thâu duçyc ben giao thâu cung cap Ho sci có lien quan dê phiic vi cong tác 1.p 
Báo cáo dánh giá tác dng môi trlx&ng (th&i gian trén không bao gôm thii giari 
thâm djnh, phé duyt cüa cap có thm quyên và các trii&ng hçrp bat khà kháng). 

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

Do yêu cu v tin d cüa cong trInh, Chiing tôi m&i di din Cong ty C 
phn tu vn xây drng và môi trithng min Nam den trçi sâ Tng cong ty Bão dam 
an toàn hang hãi min Nam dê hoãn thin Hqp dông và k kêt Hçrp dng, thai gian 
dir kin nhu sau: 

- Thai gian hoàn thin Hqp dng: K tt'r ngày 14/4/2020. 

- Th.ii gian k kt Hcip dng: Ngày 17/4/2020. 

- Dja dim: S 10 duông 3/2, phi.thng 8, Thành ph Vüng Tàu. 
M9i thông tin chi tit nêu trên xin lien h t?i  phàng Kinh t - K hoach. Din 

thoai: 0254.3852637. 

Trân trçng thông báo./. 

Nol n1zn: 
- Nhu trn; 
- Cc Hang hãi VietNam (thay báo cáo); 
- Tong Giám dôc (dê báo cáo); 
- Cong ty CPTV XD và môi nithng miôn Nam; 
- Van phOng và các phOng ATHH, TCKT; 
- Dang tài: tPublic, Website lông cong ty; 
- Liiu: VT-VP, KTKH. 
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