SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LĨNH VỰC NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/TB-DAN

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
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.
Ngày 13/10/2021, Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận (Ban
QLDA) phát hành Thông báo mời thầu số 63/TB-DAN-TH 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 thuộc Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận;
theo đó, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 13/10/2021 đến trước 09 giờ
00 phút, ngày 13/12/2021 và Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải được gửi đến Ban
QLDA trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 13/12/2021.
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid – 19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp,
ảnh hưởng đến công tác lập hồ sơ dự thầu của các nhà thầu Ý và Việt Nam; thực
hiện theo quy định tại Điều 12, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013,
Mục 21.2. CDNT của Hồ sơ mời thầu và các kiến nghị của các nhà thầu đã mua hồ
sơ mời thầu. Ban QLDA điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ
sơ dự thầu của các nhà thầu tại Thông báo mời thầu số 63/TB-DAN-TH như sau:
1. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 13/10/2021 đến trước 09 giờ
00 phút, ngày 13/01/2022 (trong giờ hành chính);
2. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban QLDA trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt
Nam) ngày 13/01/2022 và có hiệu lực ≥ 180 (Một trăm tám mươi) ngày kể từ lúc
đóng thầu.
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;
- Sở NN và PTNT (thay báo cáo);
- Sở KH-ĐT (thay báo cáo);
- Lưu: VT; Đạt. 6b.

Trần Văn Thảo
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DEPARTMENT FOR AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT OF BINH THUAN PROVINCE
WATER SECTOR PROJECT MANAGEMENT UNIT

No: 76/TB-DAN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Binh Thuan, December, 8th, 2021.

NOTIFICATION
Regarding the adjustment of time for issuance of bidding documents and
submission of bids for Package 08 titled: Execution of the whole construction,
supplying and installation of equipment for the Subproject of Clean Water
Supply System in Ham Thuan Bac district.
On October 13th, 2021, Project Management Unit (PMU) of Binh Thuan
Water Sector Project issued the Notice of Bidding No. 63/TB-DAN-TH on the
invitation to bid for the Package No. 08 titled: Execution of the whole construction,
supplying and installation of equipment for the Subproject of Clean Water Supply
System in Ham Thuan Bac district under Water Sector Project in Binh Thuan
Province.; Accordingly, the time for issuance of bidding documents is from
October 13th, 2021 to before 9:00 a.m., December 13th, 2021 and bidders' bids must
be sent to the PMU before 09:00. (Vietnam time) December 13th, 2021.
However, due to the current situation of the Covid - 19 epidemic, which is
developing very complicatedly, affecting the preparation of bids of Italian and
Vietnamese contractors; Comply with the provisions of Article 12, Bidding Law
No. 43/2013/QH13 dated November 26th, 2013; Section 21.2, Instructions to
Bidders of the Bidding Documents and the recommendations of the bidders who
purchased the bidding documents, the PMU adjusts the time for issuing bidding
documents and submitting bids of bidders in the Notice of Bidding No. 63/TBDAN-TH as follows:
1. Time to issue bidding documents: from October 13th, 2021 to before 9:00
a.m., January 13th, 2022 (during office hours);
2. Bids must be sent to the PMU before 09:00 am (Vietnamese time) on January
th
13 , 2022 and valid for ≥ 180 (One hundred and eighty) days from the time of bid
closing.
Other contents in Notice No. 63/TB-DAN-TH dated October 13th, 2021
remain unchanged.
The PMU would like to notify the bidders to know./.
Nơi nhận:
- Bidders who have purchased bids;
- Department of Agriculture and Rural Development
(as replaced a report)
- Department of Planning and Investment
(as replaced a report)
- Keep filing (store, Dat. 6cs);

VICE DIRECTOR IN CHARGE

Tran Van Thao
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