
THÔNG BÁO MỜI THẦU 

 
1. Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu 
thầu gói thầu 02: Tư vấn Giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước 
mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F); Công trình “Dự án đầu tư 
xây dựng HTKT Khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM – Giai 
đoạn 3”; Địa điểm xây dựng: Phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, theo hình 
thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn huy động người góp vốn. 

 
2. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới 

tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. 
 

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban 
quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học 
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh, Điện thọai: (028) 3724.4414, và sẽ được mua một bộ hồ sơ 
mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn; Loại tiền: 
Tiền Việt Nam), tại Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng 
viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công 
nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 30', ngày 27 tháng 8 năm 2019 đến trước 

09 giờ 00', ngày 17 tháng 9 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính). Nhà thầu khi 
mua hồ sơ mời thầu phải kèm theo giấy giới thiệu. Hồ sơ dự thầu nộp tại Ban quản 
lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh, trước thời điểm đóng thầu 09 giờ 00', ngày 17 tháng 9 năm 2019. 

 
5. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30' (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 

9 năm 2019 tại Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng 
viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, Khu công 
nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 
Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc 
gia thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 
tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 
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