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Số: 92/TB-TRADIN-VPDA 
V/v thông báo phát hành hồ sơ 
mời thầu Gói thầu số 6: Gói thầu 
EPC cáp ngầm 220KV .  

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng  2 năm 2010 

           Kính gởi : Các Nhà thầu. 
  

Căn cứ quyết định 798/QĐ-TRADIN-VPDA ngày 16/12/2009 của Công ty Cổ phần 
Đầu tư Kinh doanh Điện lực TPHCM về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển Gói thầu số 6: 
Gói thầu EPC cáp ngầm 220KV thuộc dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM thông báo phát hành hồ sơ 
mời thầu Gói thầu số 6: Gói thầu EPC cáp ngầm 220KV thuộc dự án Di dời lưới điện 
qua khu Nhà Bè Metrocity đến các nhà thầu với các nội dung như sau : 

- Giá bán hồ sơ mời thầu: Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá 
là 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT. 

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu : 
 + Văn phòng điều hành dự án– Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM 
 + Địa chỉ: 29, Đường 41, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 + Điện thoại : (08) 22.118.059 – (08) 22.119.755 
 + Fax: (08) 38.264.051 

            + Mail: nhabepmo@hcmpc-tradincorp.com 
- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 02 

năm 2010 đến trước 17 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 3 năm 2010 (trong giờ 
làm việc hành chính).   

-  Bảo đảm dự thầu: hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 
20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam) hoặc 1.100.000 USD (Một 
triệu một trăm ngàn Đôla Mỹ) và phải được gửi đến địa chỉ nêu trên chậm nhất là 
09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 4 năm 2010. 

- Thời gian và địa điểm mở thầu: hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 
giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 4 năm 2010, tại Công ty Cổ phần Đầu 
tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Địa chỉ: 29, Đường 41, Phường 6, Quận 4, 
Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có thay đổi địa điểm sẽ được thông báo sau). 

Kính mời đại diện nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu.  
               Mọi chi tiết xin liên hệ với bên mời thầu theo địa chỉ nêu trên.  
                        Trân trọng kính chào./. 

Ghi chú:  
Để thuận lợi cho việc phát hành 
HSMT, nhà thầu vui lòng liên hệ với 
bên mời thầu trước khi đến nhận hồ 
sơ theo địa chỉ trên. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
Đã ký 

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu trúng sơ tuyển; 
- Sở Công thương (để b/cáo); 
- Lưu VPĐH; TQA. 

Mai Hiếu Thảo 
 
 

 


