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THÔNG BÁO  

Về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu Gói 

thầu số 08: Thi công toàn bộ phần xây lắp và thiết bị Dự án hợp phần Hệ 

thống cấp nước sạch huyện Hàm Thuận Bắc. 
 

Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận (Ban QLDA) đã phát hành 

Thông báo mời thầu số 63/TB-DAN ngày 13/10/2021 về việc mời thầu Gói thầu số 

08 - Thi công toàn bộ phần xây lắp và thiết bị Dự án hợp phần Hệ thống cấp nước 

sạch huyện Hàm Thuận Bắc; đến ngày 08/12/2021, Ban QLDA đã phát hành 

Thông báo số 76/TB-TTN về việc điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu 

và nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu số 08: Thi công toàn bộ phần xây lắp và thiết bị Dự 

án hợp phần Hệ thống cấp nước sạch huyện Hàm Thuận Bắc; theo đó, thời gian 

phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 13/10/2021 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 

13/01/2022. Đến thời điểm mở thầu, số lượng nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu không 

đủ số lượng quy định để mở thầu. 

Thực hiện Công văn số 101/SNN-KHTC ngày 13/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mở thầu Gói thầu số 08 - Thi công toàn bộ 

phần xây lắp và thiết bị Dự án hợp phần Hệ thống cấp nước sạch huyện Hàm 

Thuận Bắc; Ban QLDA thông báo gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và 

nộp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu như sau: 

1. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 13/10/2021 đến trước 09 giờ 

00 phút, ngày 10/02/2022 (trong giờ hành chính); 

2. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban QLDA trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt 

Nam) ngày 10/02/2022 và có hiệu lực ≥ 180 (Một trăm tám mươi) ngày kể từ lúc 

đóng thầu. 

3. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 

10/02/2022, tại Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 63/TB-DAN-TH ngày 13/10/2021 không 

thay đổi. 

Ban QLDA thông báo đến các nhà thầu được biết./. 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
- Các nhà thầu mua HSDT; 

- Cơ quan hợp tác phát triển Ý tại Hà Nội (thay báo 

cáo); 

- Sở NN và PTNT (thay báo cáo); 

- Sở KH-ĐT (thay báo cáo);  

- Lưu: VT; Đạt. 6b. 

 

 

 

 

Trần Văn Thảo        
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