
BO GIAO THÔNG VN TAT 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOANHANG HA! MIEN NAM 

23 /TCTB DATHHMN-KTKH 

V/v kt qua dánh giá E-HSDXKT 
gOi thâu so 07 thuc cong trInh n?o 
vet duy tu luông hang hãi Sài Gôn - 

VUng Tàu nrn 2020. 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHtA VIIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Ba Rfa- Vüng Tàu, ngày ,/ (hang 11 nãin 2020 

KInh gui: Lien danh Cong ty TNHH Hang hãi Sao Mai — Cong ty 
TNRH Tnic vó't Song Thuong. 

án c& Quyt djnh s jO /QD- TCTBDA THHMN ngày 18 tháng 11 nàni 
2020 cza Tdng cong ty Báo darn an toàn hang hái rnin Narn v vic duyt danh 
sách n/ia thu dat yêu cdu & bu'âc dánh giá ha so d xuá't v k9 thut gói tháu sO 
07 - Thi cOng ngo vet duy tu lung, áu c/ua tarn và xáy d'ng, gia c dê bao bãi 
cht'a chit ngo vet thuç5c cOng trInh ngo vet duy tu lung hang hal Sal GOn - Vüng 
Tàu nárn 2020. 

Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hãi mien Nam trân tr9ng thông báo k& 
qua dánh giá h so d xut v k thut và thi gian m h so d xut v tài chInh 
gói thu st 07 - Thi cOng nao  vet duy tu luông, âu chua tarn  và xây drng, gia cô dê 
bao bãi chra chit nao  vet thuc cong trInh nao  vet duy tu 1ung hang hâi Sài Gôn - 
Vüng Tàu näm 2020 vâi ni dung nhu sau: 

1. Ten nba thu có Ht so dr thâu dê xuât v k5 thut dáp img yêu cu H so 
rnvi thu cüa gói thu s 07 thucc cOng trmnh nao  vet duy tu 1ung hang hâi Sài Gàn' 
- Vüng Tàu näm 2020 là: 

- Lien danh COng ty TNT-il-I Hang hãi Sao Mai — Cong ty TNHH Trc vót 
Song Thiiang. 

+ Dja chi: S 10/9A, dutng Lac  Long Quân, phuàng 2, Thành ph VUng 
Tàu, tinh Ba R4a — Vüng Tàu. 

+ Diên thoai : 0254.3 532625 Fax: 0254.3 859022. 

2. Thii gian ma h so dê xu,t v tài chInh gói thu s 07 thuc cong trInh 
nao vet duy tu 1ung hang hãi Sài Gôn - Vüng Tàu nàm 2020: Theo nhu quy dnh 
trén h thng mng du thu Quc gia. / 

Tng cOng ty Bâo dam an toàn hang hài min Nam xin thông báo dn nba thu 
vii ni dung nêu trên d duçic bit và theo dôi thông tin trên h thng m.ng dâu 
thu Quc gia: muasamcong.mpi.gov.vn. 



Liru ': Nh6 dam bão vic thirc hin thi cong ngay khi có yêu câu, Ben mi 
thAu (Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam) d nghj nhà thu Lien 
danh COng ty TNT-il-I Hang hãi Sao Mai — Cong ty TNHT-I Trtic v& Song Thuong 
sp xp, tap trung các phuong tin, thit bj theo danh miic kê khai trong E-
HSDXKT và b trI nhân sir cüng vói Ben mi thu dê tham gia kiêm tra tInE trng 
hoat dng vã vj trI thxc t cüa các phuang tin, thit bi (k hoch chi tit lien h 
ông Vu Huy Toàn — s din thoai 034.816.3195). 

Trân tr9ng thông báo./.A/( 

No'inhân: 
- Nhiz trên; 
- Ciic Hang hái Vit Nam (báo cáo); 
- Tong Giám dôc (bao cáo); 
- To chuyên gia, To thâm dnh; 
- Van phông Va các phông ATHIH, TCKT; 
- Däng tái: tPublic, Website Tong cong ty; 
- Mang dâu thâu: muasamcong.mpi.gov.vn; 
- Li.ru:VT-VP, KTKH. 
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