
 
 

                                               CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 

                                                                 Số 2, Phố Thanh Lâm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

 

Kính gửi: Quý Nhà thầu. 

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói “Tư vấn giám 

sát – dự án nhà máy Bàu Bàng” tại Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Tỉnh Bình Dương 

Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh 

nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên với một số yêu cầu cụ thể như sau:  

I. Thông tin dự án: 

- Mô tả gói thầu: Tư vấn giám sát – dự án nhà máy Bàu Bàng. 

- Địa điểm: Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Tỉnh Bình Dương 

- Mục đích : đáp ứng quy định pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng. 

- Công tác giám sát tại hiện trường phải tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện 

hành. 

II. Yêu cầu chung: 

1. Quy đinh đối với nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá 

gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Hạch toán tài chính độc lập;  

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

- Đơn vị TVGS cần phải có chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng “Giám sát thi công 

xây dựng dân dụng và công nghiệp” hạng III trở lên. 

- Các cá nhân của đơn vị TVGS tham gia dự án cần phải có chứng chỉ hành nghề “Giám 

sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp” hạng III trở 

lên, Chứng chỉ hành nghề “Giám sát thi công cơ – điện trong công trình dân dụng và 

công nghiệp” hạng III trở lên, chứng chỉ hành nghề “Tư vấn giám sát về phòng cháy và 

chữa cháy”. Lập thành danh sách và trình khi bắt đầu triển khai công việc, Chủ đầu tư 

sẽ phê duyệt 

- Cần có bản “Đề cương giám sát” nộp cùng báo giá. 

Nhà thầu nộp kèm theo bản sao các tài liệu sau để chứng minh năng lực kinh nghiệm 

của mình:  

- Báo cáo Tài chính 03 năm gần nhất của Công ty (2019, 2020, 2021); 



 
 

- Đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng có phạm vi công việc tương tự (trong 5 năm gần 

đây); 

- Hồ sơ năng lực và đăng kí kinh doanh. 

2. Phạm vi công việc: thực hiện công việc đồng thời gian với gói thầu thi công đầu tiên của 

dự án. 

3. Địa điểm: Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Tỉnh Bình Dương 

4. Thời gian thực hiện gói thầu: dự kiến đến hết T7/2023. 

5. Giá chào thầu : Là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu cho đến khi hạng mục công trình 

hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

6. Hình thức hợp đồng: trọn gói 

7. Điều khoản tạm ứng/ thanh toán: thỏa thuận 

8. Hình thức chào giá: Chào giá trên hệ thống Ebidding (https://ebidding.sonha.com.vn/) của 

Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà. 

9. Địa chỉ Bên mời thầu: 

- Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. 

- Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

10. Thời gian nộp hồ sơ chào giá của nhà thầu: Trước 12h00 ngày 14/01/2023 

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty. 

Trân trọng ./. 

        

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 
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