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THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ   

   

Kính gửi:  Quý công ty 

 

 Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu kính mời quý công ty tham gia chào 

giá cạnh tranh “Cung cấp và thay thế 18 đệm va cầu cảng” 

  Cụ thể: 

 I. Thông tin về báo giá và yêu cầu của hồ sơ chào giá cụ thể như sau: 

 1. Phạm vi công việc: Cung cấp và thay thế 18 đệm va cầu cảng. 

 2. Yêu cầu về kỹ thuật: các thông tin về đệm va hiện tại như file đính kèm. 

 3. Thời hạn báo giá: trước 20/03/2019. 

 Trong hồ sơ chào giá đề nghị Quý công ty nêu rõ: 

-  Thời hạn cấp hàng sớm nhất. 

-  Xuất xứ hàng hóa. 

-  Các chứng chỉ kèm theo. 

- Thời hạn bảo hành sản phẩm. 

 Quý công ty có thể cử người đến nhà máy chúng tôi khảo sát để đảm bảo cho công tác thay 

thế đệm va. 

 II. Địa chỉ tiếp nhận thông tin về chào giá bên mời thầu: 

 Công ty Cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu - VTSC 

 Địa chỉ: 847/4 Đường 30 tháng 4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu. 

 Điện thoại: 0254.3848326 

 Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu rất mong nhận được sự tham gia 

của Quý Công ty./. 

 Trân trọng! 

 
       CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU & DVDK VT 
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