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 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ  

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: 
“Bốc xúc đá phụ gia cho dây chuyền đập đá phụ gia 150t/h” phục vụ SXKD của 
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 
Kính mời các nhà thầu tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên theo quy định 
tại Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty với những nội dung 
sau:  
1. Tên gói thầu: “Bốc xúc đá phụ gia cho dây chuyền đập đá phụ gia 150t/h” phục vụ 
sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 
- Loại gói thầu: 
- Xây lắp       Mua sắm hàng hóa                Phi tư vấn              Hỗn hợp  
- Giá gói thầu đã bao gồm VAT: 3.621.000.000 đồng. 
- Nội dung chính của gói thầu: Bốc xúc đá phụ gia cho dây chuyền đập đá phụ gia 
150t/h, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 
2. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 
3. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh thông thường. 
4. Phương thức lựa chọn nhà cấp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
5. Thời gian phát hành thư yêu cầu: từ  14 giờ 00’, ngày 08  tháng 12 năm 2020 đến 
trước 14 giờ 00’, ngày 15 tháng 12 năm 2020 (trong giờ hành chính). 
6. Địa điểm phát hành thư yêu cầu: Phòng Kế hoạch Chiến lược, Công ty Cổ phần Xi 
măng Bỉm Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 
0237.3825.640; DĐ: 0945.066.989/0948.395.232. 
7. Giá bán 01 bộ thư yêu cầu: Miễn phí. 
8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00’, ngày 15 tháng 12 năm 2020 
9. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30’, ngày 15 tháng 12 năm 2020   

Bỉm Sơn, ngày 08  tháng 12 năm 2020 
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