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 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

 DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 Số: ……./TH-TNS 
V/v mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ lắp đệm 

va cho tàu lai dắt  

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 09 năm 2022  

 
 

        Kính gửi: Quý Công ty 

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh 

Hóa) hiện đang có nhu cầu về cấp vật tư phục vụ lắp đệm va cho tàu lai dắt (Sau đây gọi tắt 

là  “Hàng hóa”). Được biết Quý Công ty là đơn vị có chức năng và khả năng cung cấp loại 

Hàng hóa này, PTSC Thanh Hóa gửi công văn yêu cầu chào giá để Quý Công ty nghiên cứu, 

quan tâm và gửi Hồ sơ chào giá với chi tiết và các điều kiện chào giá như sau:  

1. Cung cấp Hàng hóa với  yêu cầu kỹ thuật và số lượng như sau:  

TT Chủng loại hàng hóa ĐVT Số lượng Thời hạn cung cấp Ghi 

chú 

1 Xích phi 16 M 1000 
Theo yêu cầu của 

PTSC TH 
 

 

2. Địa điểm cung cấp: tại Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa; 

3. Thời gian giao hàng: giao hàng trong vòng 10 ngày kể từ thời gian đặt hàng; 

4. Đơn giá chào hàng: Chào giá bằng đồng tiền Việt Nam. Đơn giá được báo giá 

theo từng loại hàng hóa đã bao gồm các chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan 

đến việc cung cấp hàng hóa; 

5. Thời gian chào giá: Trước 10 giờ, ngày 22 tháng 09 năm 2022; 

6. Hiệu lực chào giá: tối thiểu 05 ngày kể từ ngày chào giá; 

7. Tài liệu yêu cầu: 

✓ Một (01) bộ đề xuất kỹ thuật và thương mại. 

8. Điều kiện thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất điều kiện thanh toán trong Hồ sơ 

chào giá. Điều kiện thanh toán là cơ sở để lựa chọn Nhà cung cấp.  

9. Điều kiện xem xét trúng thầu:  

PTSC Thanh Hoá sẽ xem xét điều kiện trúng thầu đối với Nhà thầu đạt các tiêu chí 

sau: 

- Hồ sơ chào thầu thầu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và điều kiện thanh toán 

được PTSC Thanh Hóa chấp nhận; 

- Hồ sơ được PTSC Thanh Hoá nhận trước thời hạn yêu cầu chào giá; 

- Có giá chào thấp nhất. 

10. Hồ sơ chào giá gửi về PTSC Thanh Hóa bằng fax/email/nộp trực tiếp trước thời 

hạn yêu cầu chào giá theo địa chỉ sau:  

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa 
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- Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa; 

- Điện thoại: 0373.900.333 Fax: 0373.900.222. 

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Duyên - Phòng Quản lý Tàu & Vận hành Bảo 

dưỡng 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BDA TNS (để p/hợp); 

- Lưu: VT, TM. 

 

 

                       GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


