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Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu trân trọng mời các đơn vị có 
chức năng phù hợp tham gia chào giá cạnh tranh cho gói cung cấp vật tư M3 (cung cấp 
cho Xí Nghiệp Cơ Điện thi công sửa tàu Lam Sơn 01) theo các thông tin và chỉ dẫn như sau: 

 

I. THÔNG TIN VỀ GÓI VẬT TƯ M3: 

1.1 Tên gói:  Gói vật tư cung cấp cho Xí Nghiệp Cơ Điện –thực hiện sửa chữa 
tàu Lam Sơn-01, năm 2021 

1.2 Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 

1.3 Nguồn vốn:  vốn tự có của nhà thầu chính 

1.4 Địa điểm cung cấp: Cảng Vungtau Shipyard, 847/4 đường 30/4 Phường 11 TP 
Vũng tàu, tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu 

1.5 Phạm vi cung cấp: File đính kèm 

1.6 Thời gian cung cấp (dự kiến): 30 ngày lịch (bao gồm chủ nhật, ngày lễ) kể từ 
ngày hai bên ký kết hợp đồng. 

1.7 Thời hạn gửi chào giá: hết ngày 16/10/2021 

II. TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ: 

Các đơn vị tham gia chào giá có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực; 

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;  

III. YÊU CẦU CHÀO GIÁ: 

1. Bảng tổng hợp giá chào – theo mẫu đính kèm 
2.  Yêu cầu về vật tư: Cung cấp đầy đủ các vật tư, phụ tùng, và cung cấp C/O; C/Q 

cho các vật tư chính đúng   yêu cầu như quy định trong danh mục đính kèm (C/O; 
C/Q bản chính hoặc bản copy có xác nhận của hãng hoặc đại lý). Vật tư, phụ tùng 
phải đảm bảo mới 100%, sản xuất không trước năm 2019, đúng chủng loại, ký mã 
hiệu, nước sản xuất 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CHỌN LÀ NHÀ CUNG CẤP: 

Nhà cung cấp  được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có HS Chào giá hợp lệ; 

2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của Nhà thầu chính; 

3. Có đề xuất về yêu cầu vật tư tại mục III.2. 

4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào; 

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu được phê duyệt.  
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V.  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: 

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp sẽ được gửi đến tất cả các đơn vị tham dự chào giá theo 
email, fax và được thông báo trên trang web của Nhà thầu chính.  

 

Mọi đơn vị quan tâm vui lòng nộp hồ sơ chào giá trực tiếp tại Lễ tân của Cty CP 
Đóng Tàu & DVDK Vũng Tàu 

Địa chỉ: 847/4, đường 30/4, P.11, Tp.Vũng Tàu. 

Hoặc, gửi hồ sơ chào giá qua bưu điện. 

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

                                                              nguyen.vtsc@vungtaushipyard.com.vn 


