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Ye vice ket qua hra ch9n nba thau got thau so 04 — Giam sat moi 
tru*ng thuc cong trInh no vet duy tu 1ung hang hal cho tàu bién trçng 

tãi !ón vào song Hu nãm 2020 

Can cr Quyt djnh s 546/QD-TCTBDATFff{MN ngày 29 tháng 4 näm 2021 
cUa Tong cong ty Bâo darn an toàn hang hâi mien Narn ye vic phê duyt kêt qua 
1ra ch9n nhà thâu gói thu s 04 — Gián-i sat rnôi truông thuc cong trInh n?.o  vet 
duy tu luông hang hãi cho tàu biên tr9ng tâi lón vào song H.0 nàm 2020. 

Tong cong ty Bâo darn an toàn hang hâi mien Nam trân tr9ng thông báo kt 
qua lira ch9n nba thu gói thu s 04 — Giám sat mOi trLthng thuc cong trInh no 
vet duy tu 1ung hang hal cho tàu bin tr9ng tâi kin vào sOng Hu nãrn 2020 vOi 
ni dung nhu sau: 

1. Ni dung gói thu 

- S K}ILCNT: S däng k hoch 1ira ch9n nba thu 20210218968 - 00, th?yi 
dim dàng tâi ngày 09/02/2021. 

- So E-TBMT: S thông báo 20210228511 - 00, thii diem dàng tãi ngày 
23/02/202 1 và báo dâu thâu dang tài ra so 33 ngày 24/02/202 1. 

- Ten gói thu: Gói th.0 s 04 — Giárn sat môi tru?ing; 

- Giá gói th.0 s 04 theo K hoach hra ch9n nhà thu là: 6.467.006.300 dng 
(ducic duyt t.i Quyt diyih s 161/QD-CHHVN ngày 05/02/202 1 cüa Cc Hang 
hãi Viêt Nam); 

- Ben rnii thu: Tng cOng ty Báo darn an toàn hang hái min Narn; 

- Hinh thrc, phucmg thirc 1ra ch9n nba thu: Du thu rng rài trong nuóc, 
01 giai doanl  02 tüi h sa (du thAu qua rnng); 

- Thi dirn hoàn thànb däng tài kt qua hra chçn nhà thâu: Truóc ngày 
07/5/2021. 

2. Ten nhà thu trüng thu gói thu s 04 — Giám sat mOi trueing thuc cOng 
trInh no vet duy tu 1ung hang hãi cho tàu bin tr9ng tâi ion vào song Hu näm 
2020 là 

- Cong ty Co phân tu vn xây drng và rnOi trung mien Narn. 

+ Dja chi: S 21H3 Khu IT Thucing Mai,  phung 7, TP. Vüng Tàu, tinh Ba 
Rja — VUng Tàu. 

±Djênthoaj: 0254. 6558899 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 



- Giá dr thu là: 6.466.134.948 dng. 

- Giá trüng thu là: 6.466.134.948 dng. 

('Bcng chü: Sdu , bó'n tram sáu inucxi sáu triu, ,m5t tram ha ntro'i box,? 
ngàn, chIn train bn inuo.i tam dng.). 

- Loi hgp dông: Tr9n gói. 

-Thgianthrchinhçipdng: 175 ngày. 

3. Thai gian, dja dirn hoàn thin và k kt hqp dng 

Chiing tôi rnii dai  din Cong ty C phAn tu vn xây dmg và rnoi truông 
rnin Narn den ti-cl sx Tong cong ty Bào dam an toàn hang hãi min Nam d hoàn 
thin Hp dng và k kt Hqp ding, thai gian dr kin nhis sau: 

- Thai gian hoàn thin Hqp dng: K tir ngày 29/4/2021. 

- Thai gian k kt HçTp dng: Ngày 06/5/202 1. 

- Dja diem: S 10 duang 3/2, phuang 8, Thành ph VQng Tàu. 

M9i thông tin chi tit nêu trên xin lien h ti phOng Kinh tê - Kê hoach. Din 
thoai: 0254.3852637. 

Trân trçng thông báo./. 

No'i nhân: 
- Nhi.r trên; 

Cic Hang hái VietNam (thay báo cáo); 
- Tng Giám dOc (de báo cáo); 
- Cong ty CPTV XD vâ mOi tnrOng mien Nam; 
- Van phOng Va các phOng ATHH, TCKT; 
- Dang tãi: tPublic, Website TOng cOng ty; 
- Lixu:VT-VP, KTKH. 
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