
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LĨNH VỰC NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 63/TB-DAN Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

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 

 (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận.  
 

Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận (Ban QLDA) - Bên mời 

thầu có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu 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 (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc Dự án lĩnh vực nước 

tỉnh Bình Thuận theo hình thức đấu thầu quốc tế, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, sử dụng 

nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Ý. 

Ban QLDA thông báo đến các nhà thầu như sau: 

1. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 

- Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận;  

- Địa chỉ: số 61, đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Người đại diện: Ông Trần Văn Thảo; DĐ: 0908.659.494; Email: 

vanthao_ttn@yahoo.com.vn. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng và địa điểm xây dựng công trình: 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày; 

 - Địa điểm xây dựng công trình tại các xã: Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Hòa, 

Thuận Minh, Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Đức, Hồng 

Sơn, Hồng Liêm và 2 thị trấn: Ma Lâm, Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. 

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu cạnh tranh 

trong số các nhà thầu Ý (có thể liên danh với các Nhà thầu Việt Nam) theo quy 

định của Pháp luật Việt Nam và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ được xác 

định trong Hướng dẫn Đấu thầu.  

         4. Các nhà thầu quan tâm hợp đồng này có thể tải hồ sơ hoàn chỉnh bằng 02 

ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt miễn phí tại địa chỉ 

https://nuocnongthonbinhthuan.vn/BQLDA%20ITALIA.aspx. Riêng các nhà thầu 

hợp lệ và dự thầu để tham gia hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu 

hoàn chỉnh bằng tiếng Anh và tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu 

tới địa chỉ liên hệ tại mục 1 và nộp một khoản phí không hoàn lại là 7.800.000 

Đồng Việt Nam, (tương đương 300 Euro), phương thức thanh toán bằng tiền mặt. 

Nhà thầu có thể nộp một khoản phí không hoàn lại (không bao gồm phí ngân hàng) 

https://nuocnongthonbinhthuan.vn/BQLDA%20ITALIA.aspx
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là 300 Euro (tương đương 7.800.000 đồng Việt Nam) vào tài khoản của Ban quản 

lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận số:  6111.0000.255043; tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Thuận. 

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày phát hành thông báo này 

đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính); 

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

Nam) ngày 13/12/2021 và có hiệu lực ≥ 180 (Một trăm tám mươi) ngày kể từ lúc 

đóng thầu. 

7. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu với giá trị bảo đảm là 

120.000 Euro (tương đương 3.120.000.000 đồng Việt Nam). 

- Hình thức: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động 

hợp pháp tại Việt Nam hoặc Italia phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường 

hợp đặt cọc). 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 210 (Hai trăm mười) ngày, 

kể từ ngày đóng thầu. 

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

13/12/2021, tại Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận. 

Kính mời đại diện nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu đến tham dự lễ mở thầu vào 

thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

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

- Sở NN và PTNT (thay báo cáo); 

- Sở KH-ĐT (thay báo cáo); 

 

- Các thành viên BQLDA;  
- Lưu: VT; Đạt. 6b. 
 

 

  

Trần Văn Thảo 
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