
 

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ  
 Sửa chữa Cảng Vũng tàu Shipyard  

Tại đường 30/4, P.11, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

1. Tư cách đơn vị tham gia chào giá: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu 

có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

2. Hạch toán tài chính độc lập;  

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng 

phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu;  

5. Có kinh nghiệm thi công những công trình  

2. Thành phần hồ sơ chào giá  

1. Đơn chào hàng (mẫu số 1) ;  

2. Cam kết thực hiện gói thầu xây lắp ( mẫu số 02); 

3. Biểu chào giá (mẫu số 03) 

4.  Hồ sơ năng lực bao gồm: 

(i) Giấy đăng ký kinh doanh mới nhất; 

(ii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất ( sao y công chứng); 

(iii) Danh sách thiết bị, dụng cụ, nhân lực sẽ sử dụng tại công trình 

(iv) Hợp đồng thi công 2 công trình tương tự (sao y công chứng); 

3. Thời hạn hiệu lực của báo giá 

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 30 ngày, kể từ chào giá 

4. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá 

1.  Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử 
hoặc fax về địa chỉ:  

- Số 847/4 đường 30/4 P.11, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Fax: +84 64 -  3849164 / 3 852 814;  
Tel: +84 64 -  3522 781/ 3 848 326 – Extension 112  

 
không muộn hơn 9h00 ngày 20/12/2016. Các báo giá được gửi đi sau thời điểm hết 
hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.  

2. Trong quá trình đánh giá các báo giá, chủ đầu tư có thể mời nhà thầu có giá 

chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.  

 5.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

Trường hợp được chủ đầu tư lựa chọn để ký hợp đồng, nhà thầu phải gửi cho chủ 

đầu tư thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng của Ngân Hàng bằng  1.5% giá trị Hợp đồng. 



 
 

Mẫu số 01 
ĐƠN CHÀO HÀNG 

 
Ngày    tháng     năm 2016 

Tên công trình:  Sửa chữa Cảng Vũng tàu Shipyard  

 
Kính gửi: Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá  mà chúng tôi đã nhận được, chúng 

tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện thi công công trình Sửa chữa 

Cảng Vũng tàu Shipyard Tại đường 30/4, P.11, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ 

[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. 

 

 Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các 

công việc theo yêu cầu của gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu 

này. 

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá. 

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ [Ghi 

ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu]. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



Mẫu số 02 
  

CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU XÂY LẮP 
(áp dụng đối với gói thầu xây lắp) 

 
Ngày    tháng     năm 2016 

Tên công trình:  Sửa chữa Cảng Vũng tàu Shipyard  

 
Kính gửi: Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 

 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá của Quý Công ty, chúng tôi, ____ 

[Ghi tên nhà thầu] cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện thi 

công công trình Sửa chữa Cảng Vũng tàu Shipyard  theo đúng hồ sơ thiết kế,  

bản vẽ thi công được duyệt cũng như tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng hiện hành và bảo đảm thực hiện các yêu cầu khác theo đúng quy định của 

bản yêu cầu báo giá. 

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông 

tin nêu tại bản cam kết này.  

  

                       Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



Mẫu số 03 
BẢNG CHÀO GIÁ 

(áp dụng đối với gói thầu xây lắp) 
Phương án 1 
 

STT Hạng mục công tác 
Đơn 

vị 
Kích 
thước 

Phần 
giống 
nhau 

Khối 
lượng 
từng 
phần 

Khối 
lượng 

toàn bộ 

Đơn giá  Thành 
tiền 

1 Sửa chữa hư hỏng cọc cọc 40x40cm     77     

   - Cắt vanh bê tông m   77   3.20 246.40   

   - Đục phá bê tông m3   77   0.12 9.24 
  

  
 - Cạo gỉ cốt thép, làm sạch 
bề mặt thép cọc hiện hữu 

m2   77   1.24 95.79 
  

   - Thêm thép chịu lực kg   77   13.89 1,069.48 
  

  

 - Quét phụ gia ức chế 
chống ăn mòn lên cốt thép 
(cốt thép cũ và cốt thép 
thêm mới) 

m2   77   1.77 136.35 

  

  
 - Làm sạch bề mặt bê tông 
cũ sau đục phá 

m2   77   1.04 80.08 
  

  
 - Quét chất kết dính giữa 
bê tông cọc cũ và vữa mới 

m2   77   1.09 84.08 
  

   - Ván khuôn m2   77   1.60 123.20   

  
 - Vữa rót gốc xi măng 
cường độ cao (M600) 

m3   77   0.13 9.70 
  

2 
Sửa chữa hư hỏng dầm 
cầu chính 

đoạn 
dầm 

80x80cm     56   

  

   - Cắt vanh bê tông m   56   6.80 380.80   

   - Đục phá bê tông m3   56   0.35 19.71 
  

  
 - Cạo gỉ cốt thép, làm sạch 
bề mặt thép dầm hiện hữu 

m2   56   1.01 56.51 
  

   - Thêm thép chịu lực kg   56   15.30 856.80 
  

  

 - Quét phụ gia ức chế 
chống ăn mòn lên cốt thép 
(cốt thép cũ và cốt thép 
thêm mới) 

m2   56   1.52 85.34 

  

  
 - Làm sạch bề mặt bê tông 
cũ sau đục phá 

m2   56   2.08 116.48 
  

  
 - Quét chất kết dính giữa 
bê tông dầm cũ và vữa mới 

m2   56   2.18 122.30 
  

   - Ván khuôn m2   56   2.64 147.84   

  
 - Vữa rót gốc xi măng 
cường độ cao (M600) 

m3   56   0.37 20.70 
  



3 
Sửa chữa hư hỏng dầm 
cầu dẫn 

đoạn 
dầm 

60x60cm     72   

  

   - Cắt vanh bê tông m   72   7.80 561.60   

   - Đục phá bê tông m3   72   0.35 25.06 
  

  
 - Cạo gỉ cốt thép, làm sạch 
bề mặt thép dầm hiện hữu 

m2   72   0.90 64.96 
  

   - Thêm thép chịu lực kg   72   13.72 987.60 
  

  

 - Quét phụ gia ức chế 
chống ăn mòn lên cốt thép 
(cốt thép cũ và cốt thép 
thêm mới) 

m2   72   1.43 103.27 

  

  
 - Làm sạch bề mặt bê tông 
cũ sau đục phá 

m2   72   1.98 142.56 
  

  
 - Quét chất kết dính giữa 
bê tông dầm cũ và vữa mới 

m2   72   2.08 149.69 
  

   - Ván khuôn m2   72   2.90 208.80   

  
 - Vữa rót gốc xi măng 
cường độ cao (M600) 

m3   72   0.37 26.31 
  

4 Sơn chống xâm thực cọc cọc       77     

  
 - Vệ sinh làm sạch bề mặt 
kết cấu 

m2   77   1.60 123.20 
  

   - Sơn chống xâm thực m2   77   1.68 129.36   

5 
Sơn chống xâm thực dầm 
cầu chính 

đoạn 
dầm 

      56   
  

  
 - Vệ sinh làm sạch bề mặt 
kết cấu 

m2   56   5.28 295.68 
  

   - Sơn chống xâm thực m2   56   5.54 310.46   

6 
Sơn chống xâm thực dầm 
cầu dẫn 

đoạn 
dầm 

      72   
  

  
 - Vệ sinh làm sạch bề mặt 
kết cấu 

m2   72   5.22 375.84 
  

   - Sơn chống xâm thực m2   72   5.48 394.63   

 
 

 

Phương án 2 

STT Hạng mục công tác 
Đơn 

vị 
Kích 
thước 

Phần 
giống 
nhau 

Khối 
lượng 
từng 
phần 

Khối 
lượng 

toàn bộ 

Đơn giá  Thành 
tiền 

1 Sửa chữa hư hỏng cọc cọc 40x40cm     77     

   - Cắt vanh bờ tụng m   77   3.20 246.40   

   - Đục phá bê tông m3   77   0.12 9.24 
  



  
 - Cạo gỉ cốt thép, làm sạch 
bề mặt thép cọc hiện hữu 

m2   77   1.24 95.79 
  

   - Thêm thép chịu lực kg   77   13.89 1,069.48 
  

  

 - Quét phụ gia ức chế 
chống ăn mòn lên cốt thép 
(cốt thép cũ và cốt thép 
thêm mới) 

m2   77   1.77 136.35 

  

  
 - Làm sạch bề mặt bê tông 
cũ sau đục phá 

m2   77   1.04 80.08 
  

  
 - Quét chất kết dính giữa 
bê tông cọc cũ và vữa mới 

m2   77   1.09 84.08 
  

   - Ván khuôn m2   77   1.60 123.20   

  
 - Vữa rót gốc xi măng 
cường độ cao (M600) 

m3   77   0.13 9.70 
  

2 
Sửa chữa hư hỏng dầm 
cầu chính 

đoạn 
dầm 

80x80cm     56   
  

   - Cắt vanh bê tông m   56   6.80 380.80   

   - Đục phá bê tông m3   56   0.35 19.71 
  

  
 - Cạo gỉ cốt thép, làm sạch 
bề mặt thép dầm hiện hữu 

m2   56   1.01 56.51 
  

   - Thêm thép chịu lực kg   56   15.30 856.80 
  

  

 - Quét phụ gia ức chế 
chống ăn mòn lên cốt thép 
(cốt thép cũ và cốt thép 
thêm mới) 

m2   56   1.52 85.34 

  

  
 - Làm sạch bề mặt bê tông 
cũ sau đục phá 

m2   56   2.08 116.48 
  

  
 - Quét chất kết dính giữa 
bê tông dầm cũ và vữa mới 

m2   56   2.18 122.30 
  

   - Ván khuôn m2   56   2.64 147.84   

  
 - Vữa rót gốc xi măng 
cường độ cao (M600) 

m3   56   0.37 20.70 
  

3 
Sửa chữa hư hỏng dầm 
cầu dẫn 

đoạn 
dầm 

60x60cm     72   

  

   - Cắt vanh bê tông m   72   7.80 561.60   

   - Đục phá bê tông m3   72   0.35 25.06 
  

  
 - Cạo gỉ cốt thép, làm sạch 
bề mặt thép dầm hiện hữu 

m2   72   0.90 64.96 
  

   - Thêm thép chịu lực kg   72   13.72 987.60 
  

  

 - Quét phụ gia ức chế 
chống ăn mòn lên cốt thép 
(cốt thép cũ và cốt thép 
thêm mới) 

m2   72   1.43 103.27 

  

   - Làm sạch bề mặt bê tông m2   72   1.98 142.56   



cũ sau đục phá 

  
 - Quét chất kết dính giữa 
bê tông dầm cũ và vữa mới 

m2   72   2.08 149.69 
  

   - Ván khuôn m2   72   2.90 208.80   

  
 - Vữa rót gốc xi măng 
cường độ cao (M600) 

m3   72   0.37 26.31 
  

4 Dán sợi Carbon cọc cọc       77     

  
 - Vệ sinh làm sạch bề mặt 
kết cấu 

m2   77   1.60 123.20 
  

   - Sợi Carbon m2   77   1.73 133.40   

5 
Dán sợi Carbon dầm cầu 
chính 

đoạn 
dầm 

      56   
  

  
 - Vệ sinh làm sạch bề mặt 
kết cấu 

m2   56   5.28 295.68 
  

   - Sợi Carbon m2   56   6.34 354.82 
  

6 
Dán sợi Carbon dầm cầu 
dẫn 

đoạn 
dầm 

      72   
  

  
 - Vệ sinh làm sạch bề mặt 
kết cấu 

m2   72   5.22 375.84 
  

   - Sợi Carbon m2   72   6.26 451.01 
  

 

                                                           Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 


