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Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2022 

THÔNG BÁO 

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG 
Tên gói dịch vụ: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng xuất khẩu,  

lô hàng 203 tấn từ Thái Bình đi cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh 

 

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO (Bên mời NCC) có 

nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển hàng xuất khẩu, lô hàng 203 tấn từ Thái Bình đi cửa khẩu Mộc 

Bài, tỉnh Tây Ninh theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước. 

Bên mời NCC kính mời các Nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia nộp hồ sơ đề xuất cung 

cấp dịch vụ nêu trên. 

Nhà cung cấp có nguyện vọng tham gia dự chào hàng có thể tìm hiểu thông tin, lập và nộp 

Hồ sơ đề xuất dựa trên các yêu cầu trong Hồ sơ yêu cầu. 

Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: 

- Tổ Tư vấn – Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO; 

- Địa chỉ: Khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Điện thoại: 02543.876.210  

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Bên mời NCC sẽ phát hành HSYC (miễn phí) từ 15h00 

ngày 30/6/2022 tới hết 14h00 ngày 04/7/2022 (trong giờ hành chính) tại địa điểm phát hành nêu trên. 

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Hồ sơ đề xuất phải được niêm phong gửi trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện đến Bên mời NCC từ lúc 8h00 ngày 03/7/2022 đến trước thời điểm hết hạn nộp 

HSĐX là 14h00 ngày 04/7/2022. 

Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Tổ Tư vấn – Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa Chất 

mỏ Nam Bộ - MICCO; Địa chỉ: Khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

Hồ sơ đề xuất sẽ được Tổ Tư vấn của Bên mời NCC mở công khai tại địa chỉ nêu trên vào 

lúc 14h30 ngày 04/7/2022 trước sự chứng kiến của các Nhà cung cấp nộp Hồ sơ đề xuất (nếu có). 

Trân trọng kính mời các Nhà cung cấp tham gia. 
 

Nơi nhận:    

   - MICCO, TKV (đăng lên website); 

- MICCO Nam Bộ (đăng lên website); 

- Lưu: Tổ tư vấn, VT. 

 

 

 

 

 


