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THÔNG BAO 
Ye vic kt qua Ira chQn nhà thâu gói thãu s 07 

thuc cong trInh no vet duy tu luông hang hal Rtch Giá nãm 2020 

Can c& Quye't d/nli s c4/QDTCTBDATHH!vrNngày  14 thông 8 nãrn 2020 
cüa Tong cong ty Báo dam an toàn hông hái mien Narn ye vic phê duyt két qua 

lya chQn nhà tháu gói thu sO' 07 - Thi cOng nco vet duy tu luOng, áu chi2a tgm, 
lung tarn và xay dyng, gia cO dê bao hal cháa chat ngo vet thu5c cOng trInh ngo 
vet duy tu luOng hông hái Rqch Giá námn 2020. 

Tng cong ty Bão darn an toân hang hãi rnin Narn trân tr9ng thông báo kt 
qua lim chçn nhà thâu gói thu so 07 - Thi cong nao  vet duy tu luOng, âu chi:ra 
t?rn, luông tm và xây drng, gia cô dê bao bai chra chat nao  vet thuc cong trInh 
no vet duy tu luông hang hái Rch Giá nãm 2020 v&i ni dung nhu sau: 

1. Ni dung gói thAu 

- So KBLCNT: S dang k hoach hra chçn nhà thu 20200684939 — 00, th 
diem dang tái ngày 29/6/2020. 

- S E-TBMT: S thông báo 20200688315 — 00, thai dirn däng tái ngày 
13/7/2020 và so Báo dang tài là sO 131 ngày 14/7/2020. 

- Ten gói thu: Gói thâu s 07 - Thi cong no vet duy tu luông, ãu chira tam, 
1ung tam  và xây drng, gia c dê bao bãi chira chat nao  vet thuc cong trInh nao 
vet duy tu luOng hang hãi Rch Giá näm 2020; 

- Giá gói thâu so 07 theo K hoach hra ch9n nhà th.0 là: 12.517.819.015 
dông (duçic duyt tai  Quyêt djnh s 959/QD-CHHVN ngày 25/6/2020 cüa Ciic 
Hang hãi Vit Narn); 

- Giá gói thâu so 07 cp nht theo quy djnh là: 12.752.202.822 dng (thiçic 
duyt tai  Quyêt djnh so 1170/QD-CHIH\TN ngày 3 1/7/2020 cüa Cic Hang hâi Vit 
Narn); 

- Ben mi thu: Tong cOng ty Bào darn an toàn hang hâi mien Nam; 

- HInh thirc, phung thüc hra chon nhà thAu: Du thu rng rãi trong nuic, 
01 giai don/ 02 tüi h sa (du thu qua mng); 

- Th?yi diem hoàn thành dãng tãi kt qua hra ch9n nba thu: Tru&c ngày 
21/8/2020. 

2. Ten nhà thu trüng thu gói thu s6 07 - Thi cong nao  vet duy tu luOng, an 
chra tarn, luông tam  và xây drng, gia cO dê bao bãi chira chat nao  vet thuc cOng 
trInh nao  vet duy tu luOng hang hái Rach  Giá närn 2020 là: 
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- Cong ty TNHH rnt thành viên Hoàng Khang. 

+ Dja chi: S 27 durng s 27, phung Tan Phong, Qun 7, Thành phô HO 
ChI Minh. 

+Diénthoai/ Fax: 028.62621504. 

- Giá dr thâu là: 12.162.872.050 dng. 

- Giá trüng thâu là: 12.106.728.850 dông 

(Biig chI: Mu'ài hai ta', ,nót train huh sáu triéu, bay tram hai inu'cli tam 
ngàn, tam train ná,n nuecli dóng). 

- Loi hcip dng: Theo don giá c djnh. 

- Thôi gian thc hin hçp dng: 97 ngày (trong do: thè'i gian thrc hin hoân 
thành thi cong xây dmg, gia c dé bao bâi chi:ra cht n?o  vet dr kiên là 48 ngày Va 

thai gian thirc hin hoàn thành thi cong no vet duy tu luOng, âu chira tam, IuOng 
trn dir kiên là 49 ngày). 

3. Ten nhà thâu không trüng thu gói thu so 07 - Thi cong nao  vet duy tu 
1ung, âu chtra tam, 1ung tarn và xay dirng, gia c dê bao bãi chüa chit nao  vet 
thuc cong trInh no vet duy tu 1ung hang hãi Rch Giá nãm 2020 là: 

- Cong ty TNHH Xây dirng và Thuong rni Tthng Vy. 

± Dja chi: S 24B dithng s 6, Khu Do Th mâi Him Lam, phithng Tan 
Hung, Qun 7, Thành phô Ho ChI Minh. 

+ Dinthoi :028.22189069 Fax: 028.62621416 

- L do không trüng thu cüa nba thu Cong ty TNHH Xây drng và 
Thuang mi Tithng Vy: Chi xp hang nhI theo diem tong hqp nhu quy djnh ti 
Ho so miii thAu. 

- Tng cOng ty Bão darn an toàn hang hái mien Narn chân thành cam an nhà 
thu Cong ty TNT-IH Xây drng và Thuong mi Tuing Vy dã tham gia dir thAu gói 
thu s 07 - Thi cong nao vet duy iii 1ung, âu chira tarn, luOng tarn  và xây dirng, gia 
c dê bao bãi chira chit nao  vet thuc cong trinh nao  vet duy tu 1ung hang hâi Rach 
Giá näm 2020 và mong tip tic duqc hqp tác vâi qu Cong ty trong thai gian sp t&i. 

4. Thi gian, dla  dirn hoàn thin và k két hcip dOng 

Do yêu cu v tin d cüa cong trInh, Chiing tOi mi dai  din Cong ty 
TNHH mt thành viên Hoàng Khang dn tn1 sâ Tong cong ty Bão dam an toàn 
hang hãi mien Narn dê hoàn thin Hçp dng và k' kt Hçip dng, thyi gian dr 
kiên nhu sau: 

- Th&i gian hoàn thin Hcip dng: Kê tir ngày 14/8/2020. 

- Thi gian k kt Hçp dng: Ngày 18/8/2020. 

- Dja dim: S 10 du&ng 3/2, phutng 8, Thành phô VUng Tàu. 

M9i thông tin chi tit nêu trên xin lien h tai  phOng Kinh t - K hoach. Din 
thoai: 0254.3852637. 
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Lu'u ': 
- D darn bâo vic thrc hin thi cong ngay khi có yêu cu, Ben mi th.0 

(Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hâi mien Nam) dé nghj nba thâu Cong ty 
TNHH mt thành viên Hoàng Khang sap xêp, tp trung các phisang tin, thiêt bj 
theo kê khai trong E-HSDXKT và bô trI nhân s1r cüng vi Ben mi thâu tharn gia 
kiêrn tra tInh thrc té sn sang cüa các phuang tin, thiêt bj (kê hotch chi tiêt lien 
h ông Quãng Thành Nhiên - so din thoai 0933.39.89.54). 

- Truâc tInh hInhdjch cüm Covid 19, dê dam bào an toàn cho cá nhân và tp 
the cong  dông, khi triên khai hoàn thin, k két hqp dông yêu câu dan vi cl~ di 
din và phâi thrc hin nghiêrn tue các hung dan, quy djnh ye phông chông djch 
Covid 19 cüa Nhà nu'óc và Tong cong ty. 

Trân tr9ng thông báo./. 

Ncti u/ian: 
- Nhu trén; 
- Cue Hang hâi Vit Narn (báo cáo); 
- lông Giám doe (báo cáo); 
- Cong ty TNHH nt thành viên Hoàng Khang; 
- Cong ty TNHH XD và TM Ti.r&ng Vy; 
- Van phàng và các phOng ATHH, TCKT; 
- Dang tâi: tPublic, \Vebsite Tong cong ty; 
- Lru:VT-VP, KTKH. 

QBA Thi 
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