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CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU VÀ 
DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU 

 
Số: 01/2023/TB-VTSC 

                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Vũng Tàu, ngày 04 tháng 01 năm 2023 

 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

                                    
 

Kính gửi: Quý Công ty, Nhà cung cấp 
  

Đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch 
vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vungtau Shipyard) kính mời các đơn vị, nhà cung cấp & cá nhân 
(NCC) có đủ điều kiện & năng lực tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp các thiết bị với 
thông tin chi tiết như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG & YÊU CẦU HỒ SƠ CHÀO GIÁ. 

1.  Tên dự án   : Cung cấp thiết bị năm 2023 

2. Tên thiết bị   : Tham khảo chi tiết tại mục II 

3.  Nguồn vốn                : Vốn tự có của chủ đầu tư 

4.  Địa điểm cung cấp   : 847/4, đường 30/4, phường 11, tp. Vũng Tàu 

5.  Tiến độ bàn giao   : Trong vòng 02 tuần sau khi ký hợp đồng và trước ngày  

        20/2/2023 

6. Hình thức lựa chọn NCC : Chào hàng cạnh tranh 

    : NCC có thể tham gia chào một hoặc nhiều thiết bị tùy  

      theo năng lực của mình. 

7. Thời gian chào giá   : đến 15h ngày 04/02/2023 

8. Hồ sơ chào giá gồm   : Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp / Giấy chứng nhận 

      đăng ký kinh doanh (nếu có) / Bảng chào giá. 

9.  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ chào giá: 847/4, đường 30/4, phường 11, tp. Vũng Tàu.  

Hoặc, gửi hồ sơ chào giá qua email: lmp@vungtaushipyard.com.vn 

       nguyen.vtsc@gmail.com            

 

II. THIẾT BỊ CUNG CẤP: 

1. Xe cẩu bánh lốp: 

Nội dung yêu cầu Thông số / Số lượng Ghi chú 

Số lượng (xe) 01  

Tải trọng nâng lớn nhất 

(tấn) 

50 SWL 



2 

Loại xe Bánh lốp  

Nhiên liệu DO  

Hãng sản xuất Không yêu cầu Ưu tiên các hãng 

uy tín (Tadano, 

JLG, Kobelco, 

IHI,…) 

Xuất xứ Korea, Japan, China hoặc EU  

Tình trạng Xe mới 100%. Hoặc đã qua sử 

dụng, còn lại ít nhất 80% 

 

Dự toán - Xe  mới: Từ 7 tỉ vnđ đến 10 tỉ 

vnđ. 

- Xe đã qua sử dụng: từ 4 tỉ 

vnđ ~ 6 tỉ vnđ 

Giá trị dự toán chỉ 

mang tính tham 

khảo 

CO, CQ Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 
 

Bảo hành, bảo trì Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Yêu cầu khác Giá chào trọn gói bao gồm chi 

phí vận chuyển, kiểm định cơ 

giới & kiểm định chất lượng thiết 

bị. 

 

 

2. Xe nâng người: 

Nội dung yêu cầu Thông số / Số lượng Ghi chú 

Số lượng (xe) 02  

Chiều cao làm việc tối đa 

(m) 

26 Max. Working 

height 

Tầm với tối đa (m) 20 Max. Outreach 

Tải trọng tối đa (kg) 250 Max. Load 

Sức chở tối đa (người) 03  

Nhiên liệu DO  

Loại xe Bánh lốp, dạng boom lift + 

telescopic  

 

Hãng sản xuất Không yêu cầu Ưu tiên các hãng 

uy tín (Genie, 

JLG, Soosan, 

Unic,…) 
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Xuất xứ Korea, Japan, China, EU,…  

Tình trạng Xe mới 100%. Hoặc đã qua sử 

dụng, còn lại ít nhất 80% 

 

Dự toán - Xe  mới: Từ 4 tỉ vnđ đến 5 tỉ 

vnđ. 

- Xe đã qua sử dụng: từ 2 tỉ 

vnđ ~ 3 tỉ vnđ 

Giá trị dự toán 

chỉ mang tính 

tham khảo 

CO, CQ Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Bảo hành, bảo trì Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Yêu cầu khác Giá chào trọn gói bao gồm chi 

phí vận chuyển, kiểm định cơ 

giới & kiểm định chất lượng thiết 

bị. 

 

 

3. Máy nén khí: 

Nội dung yêu cầu Thông số / Số lượng Ghi chú 

Số lượng (máy) 04 Trường hợp máy 

55Kw ~ 

75Kw/máy 

Số lượng (máy) 02 Trường hợp máy 

110Kw ~ 

145Kw/máy 

Công suất (Kw) Từ 55Kw ~ 145Kw  

Máy nén khí Dạng trục vít, ngâm dầu, hoặc 

không dầu 

 

Lưu lượng (m3/ph) Từ 12 m3/ph ~ 26 m3/ph  

Động cơ Điện 3 pha, 380V  

Áp suất hoạt động 0.8 Mpa  Tối thiểu 

Chủng loại sinh hàn Làm mát bằng khí hoặc bằng 

nước 

 

Hãng sản xuất Không yêu cầu Ưu tiên các hãng 

uy tín. 

Xuất xứ Korea, Japan, China, EU,…  

Bình tích áp Từ 2m3 đến 4m3  

Bình tách nước Theo máy hoặc gắn kèm- có 

dung tích phù hợp 
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Tình trạng Máy mới 100%. Hoặc đã qua sử 

dụng, còn lại ít nhất 80% 

 

CO, CQ Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Bảo hành, bảo trì Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Yêu cầu khác Giá chào trọn gói bao gồm chi 

phí vận chuyển, kiểm định chất 

lượng thiết bị. 

 

 

4. Bơm nước áp lực cao: 

Nội dung yêu cầu Thông số / Số lượng Ghi chú 

Số lượng (máy) 02  

Áp lực (bar) 700 Tối đa 

Lưu lượng (lít/ph) 23/6  

Động cơ (Hp/Kw) 40/30 3 pha, 380V 

Hãng sản xuất Không yêu cầu  

Xuất xứ Korea, Japan, China, EU,…  

Tình trạng thiết bị Máy mới 100%. Hoặc đã qua sử 

dụng, còn lại ít nhất 80% 

 

Phụ kiện Bộ đầu phun xoay 4 tia 

Bộ đầu phun quạt 

Các phụ kiện thay thế 

 

CO, CQ Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Bảo hành, bảo trì Có yêu cầu đối với trường hợp 

cấp mới 

 

Yêu cầu khác Giá chào trọn gói bao gồm chi 

phí vận chuyển, kiểm định chất 

lượng thiết bị. 

 

 

5. Máy phun sơn: 

Nội dung yêu cầu Thông số / Số lượng Ghi chú 

Số lượng (máy) 02  

Tỉ số nén 30.1 Tối  thiểu 

Lưu lượng max (lít/ph) 4 lít/ph  
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Áp lực khí 3-7 bar  

Loại máy Kiểu piston  

Súng phun sơn Airless  

Hãng sản xuất Không yêu cầu  

Xuất xứ Korea, Japan, China, EU, …  

Tình trạng thiết bị Máy mới 100%.  

Phụ kiện Dây dẫn sơn áp lực cao 

Béc phun sơn 

Các phụ kiện thay thế 

75 mét 

CO, CQ Có yêu cầu  

Bảo hành, bảo trì Có yêu cầu  

Yêu cầu khác Giá chào trọn gói bao gồm chi 

phí vận chuyển, kiểm định chất 

lượng thiết bị. 

 

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: Ông Dương Hoàng Nguyên – Phó TGĐ. 

Điện thoại: 0943.141528 

Hoặc gửi qua email:   lmp@vungtaushipyard.com.vn 

    nguyen.vtsc@gmail.com 

 Trân trọng!  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban TGĐ (để b/c); 
- Đăng website; 
- Lưu VT, PTCHC. 

TM. BAN TGĐ CÔNG TY 
  
  
 

   
  

 

 


