
PHỤ LỤC 01 – YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHÀO GIÁ 

1. Nội dung chào giá:  

- Nội dung dịch vụ: vận chuyển và bốc xếp phế thải và sà bần từ Cảng PTSC Thanh 

Hóa - mỏ núi giáo Trường Lâm 

- Thời gian thuê dự kiến: Tháng 8/2022. 

- Thời gian thực hiện: dự kiến dưới 15 ngày 

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Cảng PTSC Thanh Hóa - thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, 

thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. 

2.  Đơn giá chào hàng:  

Nhà cung cấp tham gia chào giá dịch vụ, chi tiết như sau: 

Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá/m3 

(VNĐ) 

1 
Bốc xếp và vận chuyển phế thải và sà 

bần từ Cảng PTSC – mỏ Núi Giáo, 

Trường Lâm 

M3 13.898,87 

 

  

Ghi chú:  

- Yêu cầu Nhà cung cấp nêu rõ đơn giá có/chưa bao gồm thuế GTGT, đơn giá đã bao 

gồm các loại chi phí liên quan đến việc thực hiện dịch vụ (chi phí nhân sự hỗ trợ 

vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thay thế thiết bị hoặc các chi phí khác liên quan 

khác). 

3. Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:  

  - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 14 giờ ngày 

19/8/2022.  

  - Hình thức nhận chào giá: bằng phong bì kín  

  - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa - Thôn Nam Sơn, 

Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 

  - Người liên hệ: Nguyễn Thu Hằng – Số điện thoại: 0914.824.570 



4. Điều kiện xem xét trúng thầu:  

  - Báo giá được tiếp nhận trước 14 giờ ngày 19/8/2022.  

  - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thương mại. 

  - Giá chào thấp nhất trong các Nhà cung cấp. 

 


