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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC 

Số 01/TMCGM-TTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  

     Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 08 năm 2022 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA 

Kính gửi: Quý Nhà thầu 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đang có nhu cầu 

thanh lý vật tư dư thừa, phế liệu công cụ dụng cụ tại Xưởng cơ khí Dung Quất (sau đây gọi 

là Hàng hóa). Nếu quý Đơn vị quan tâm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để đến xem 

hàng.  

Sau đây là một số thông tin cần thiết: 

1. Thông tin về Hàng hóa: 

- Tên Hàng hóa/Gói thầu: vật tư dư thừa, phế liệu công cụ dụng cụ  

- Tình trạng hoạt động: vật tư, công cụ dụng cụ không còn có khả năng tái sử dụng 

- Đối tượng chào giá: như Phụ lục 01 đính kèm. 

- Nơi lưu trữ: Xưởng cơ khí Dung Quất - xã Bình Thuận - huyện Bình Sơn - tỉnh 

Quảng Ngãi thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. 

- Hồ sơ đính kèm: Phụ lục 01 – Danh mục vật tư dư thừa, phế liệu công cụ dụng cụ 

thanh lý. 

2. Điều kiện chào bán thanh lý:  

- Hình thức chào: chào hàng cạnh tranh theo phong bì kín và đóng dấu niêm phong. 

- Giá chào tối thiểu: chi tiết như Phụ lục 02 - Quy định bảng giá khởi điểm (giá trọn 

gói đã bao gồm thuế GTGT 10%). 

- Hình thức đảm bảo dự thầu: Bảo lãnh dự thầu do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với hình thức vô điều kiện, không hủy 

ngang và có giá trị bảo lãnh 10% giá khởi điểm (2.325.960.000 đồng), tương ứng với 

số tiền 232.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu đồng); Hiệu lực bảo 

lãnh: 90 ngày kể từ thời điểm đóng hồ sơ chào giá. 

- Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: Bên mua thanh lý tự chịu với địa điểm thực hiện công 

tác thanh lý là: Xưởng cơ khí Dung Quất - xã Bình Thuận - huyện Bình Sơn - tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Trong quá trình bốc xếp, vận chuyển Hàng hóa thanh lý, Bên mua thanh lý phải chịu 

trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

- Xác định khối lượng Hàng hóa thanh lý: được xác định thông qua cân thực tế tại 

Trạm cân Bến số 1 Cảng Dung Quất.  

- Cách thức chào: Bên mua thanh lý sẽ chào theo từng mục vật tư theo danh mục được 

quy định tại “Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp vật tư dư thừa, phế liệu công cụ dụng cụ 

thanh lý” đính kèm và không được chào dưới giá khởi điểm quy định đối với từng 

hạng mục;  

- Nhà thầu đáp ứng được tất cả các yêu cầu quy định và có tổng giá chào thu mua cao 

nhất sẽ được lựa chọn trúng thầu.  

- Hồ sơ tham gia chào giá thanh lý bao gồm: 
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+ Phiếu báo giá theo mẫu của Tổ thanh lý – PTSC Quảng Ngãi phát hành (đính kèm 

danh mục chào giá) 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đối với cá 

nhân; hoặc, bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng 

minh nhân dân/căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức, hộ 

kinh doanh cá thể (các giấy tờ này phải là bản sao y công chứng có giá trị trong vòng 6 

tháng gần nhất) 

+ Văn bản ủy quyền (nếu có) 

+ Bảo lãnh dự thầu: theo quy định tại Thư mời này 

Tất cả các hình thức giao nhận hồ sơ chào giá trực tiếp giữa người được giao nhiệm 

vụ giao/nhận hồ sơ của Tổ thanh lý hoặc từ bảo vệ, văn thư và cá nhân/đơn vị tham gia 

mua thanh lý đều phải được thể hiện qua biên bản giao nhận (QN-OPR-WI18-FM06 có 

đính kèm). Riêng đối với hình thức giao/nhận hồ sơ chào giá qua đường bưu điện, Bên 

bán thanh lý phải nhận trước thời gian quy định mà đơn vị chuyển phát giao cho Bên bán 

thanh lý, sau đó Tổ thanh lý của Bên bán thanh lý sẽ tiến hành mở thầu và đánh giá theo 

quy định. Khi nộp Hồ sơ chào giá thanh lý, ngoài phong bì, người tham gia chào giá thanh 

lý ghi rõ tên và địa chỉ người nhận, tên gói thầu tham gia chào giá thanh lý: “Vật tư dư 

thừa, phế liệu công cụ dụng cụ” 

- Hình thức thanh lý: tự tổ chức thanh lý 

- Hàng hóa được giao tại: Xưởng cơ khí Dung Quất, địa chỉ: xã Bình Thuận - huyện 

Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 

PTSC. 

3. Quy định chung:  

- Đơn vị tham gia chào giá: Cá nhân/Đơn vị độc lập hoặc một liên danh các đơn vị có 

tư cách pháp nhân liên quan có đầy đủ năng lực thực hiện các hạng mục trong nội 

dung chào giá nêu trên. 

- Thể lệ chào giá: Chào giá theo hình thức chào kín, sau đó Tổ thanh lý sẽ mở và đánh 

giá.  

- Giá chào thanh lý phải từ giá khởi điểm trở lên, không hạn chế mức tối đa, trường 

hợp giá ghi trong Phiếu báo giá bằng số và bằng chữ không thống nhất thì giá trả 

cao nhất trong Phiếu báo giá cao nhất sẽ được công nhận. Trường hợp giá ghi trong 

Phiếu báo giá bằng số hoặc bằng chữ không rõ thì một trong 2 hình thức nào rõ sẽ 

được công nhận. Nhà thầu chào phải ghi rõ đơn giá, thành tiền và tổng giá chào 

trong hồ sơ chào giá. 

- Trong quá trình tham gia chào giá, nếu có vấn đề gì không rõ về nội dung liên quan 

đến hồ sơ chào, nhà thầu phải gửi văn bản/email làm rõ đến địa chỉ quy định bên 

dưới hoặc theo địa chỉ email: huonglethiminh@ptsc.com.vn và 

phatho@ptsc.com.vn để được phản hồi làm rõ trước thời điểm quy định đóng hồ sơ 

chào giá; những nội dung không liên quan đến Hồ sơ chào giá, Bên bán thanh lý sẽ 

không phản hồi. 

- Nhà thầu sẽ gửi Phong bì kín, đóng dấu niêm phong ghi rõ tên đơn vị tham dự, và 

gửi đến đúng địa chỉ đã quy định trong thư mời. 

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá thanh lý: 60 ngày kể từ ngày đóng hồ sơ chào giá. 

- Nhà thầu phải nộp hồ sơ chào giá trước thời điểm quy định đóng hồ sơ chào giá. 

- Bên bán thanh lý sẽ lựa chọn Cá nhân/Đơn vị hoặc liên danh hợp lệ có tổng giá chào 

thu mua cao nhất và tất cả các mục chào đều không được nhỏ hơn giá khởi điểm. 

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.ptscquangngai.com.vn. Với số định danh: 1698/THU-PKH/2022

mailto:huonglethiminh@ptsc.com.vn
mailto:phatho@ptsc.com.vn


QN-OPR-WI18-FM02 

  NHL: 02/07/2021 

  

- Trường hợp Nhà thầu trúng thầu được lựa chọn ký Hợp đồng thanh lý thì bảo lãnh 

dự thầu sẽ được chuyển thành bảo lãnh thực hiện hợp đồng sau khi được Bên bán 

thanh lý phê duyệt kết quả trúng thầu.  

- Nhà thầu vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo lãnh dự thầu trong 

trường hợp sau đây: 

+ Nhà thầu rút hồ sơ chào giá sau thời điểm kết thúc nộp hồ sơ chào giá và trong thời 

hạn có hiệu lực của hồ sơ chào giá. 

+    Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời 

hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp 

đồng của Bên bán thanh lý, trừ trường hợp bất khả kháng; 

+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong 

trường hợp đã thương thảo Hợp đồng trong thời hạn Bên bán thanh lý thông báo/quy 

định; nhà thầu trúng thầu đã tiến hành ký Hợp đồng nhưng từ chối hoặc không thực 

hiện Hợp đồng; 

4. Tiến độ thực hiện 

- Thời gian đăng thông tin bán thanh lý: từ 16h00 ngày 24/08/2022 đến 14h00 ngày 

31/08/2022. 

- Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: từ 16h00 ngày 24/08/2022 đến 14h00 ngày 

31/08/2022. 

- Thời gian xem vật tư thanh lý: từ 7h30 ngày 29/08/2022 đến 14h00 ngày 31/08/2022. 

- Thời gian nộp bảo lãnh: từ 16h00 ngày 24/08/2022 đến 14h59 ngày 31/08/2022. 

- Thời điểm đóng (kết thúc nộp) hồ sơ chào giá: 15h00 ngày 31/08/2022 

- Thời gian mở hồ sơ chào giá: 15h15 ngày 31/08/2022. 

- Thời hạn trả bảo lãnh tham dự cho những đơn vị không trúng đặt giá: trong vòng 7 

ngày kể từ ngày thông báo kết quả thanh lý. 

5. Quy định về Thư tham gia chào giá 

Thư tham gia chào giá cụ thể như mẫu đính kèm 

- Người báo giá: 

- Địa chỉ: 

- Chứng minh nhân dân/CCCD số:                       nơi cấp:           ngày cấp: 

- Giấy phép thành lập/đăng ký doanh nghiệp số:                          do:          cấp ngày:           

(nếu người tham gia chào là doanh nghiệp, tổ chức)  

- Người đại diện (nếu người tham gia là tổ chức): 

- Số điện thoại liên lạc:                               email:                        fax: 

- Đơn giá: ............................................. 

- Giá trị:………………………..VND (Bằng chữ:………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

- Tổng giá trị trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí bên mua bốc xếp, vận chuyển, 

dọn vệ sinh và các chi phí khác được nêu trong Thư mời chào giá mua của PTSC 

Quảng Ngãi. 

- Tôi (chúng tôi) đồng ý thực hiện [bảo lãnh dự thầu] 10% giá khởi điểm là: 

....................... 

- Tôi (chúng tôi) cam kết thực hiện theo đúng và đầy đủ yêu cầu tại Thư mời chào 

giá mua số........ngày...............của PTSC Quảng Ngãi. 

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá 

này. 
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- Báo giá này có hiệu lực ….. ngày kể từ ngày đóng hồ sơ chào giá 

- Người tham gia chào giá phải ký, ghi rõ họ và tên (đóng dấu nếu là tổ chức). 

- Bảng giá chào phải là bản gốc, các con số và thông tin thể hiện trong thư chào giá 

phải rõ ràng, không được phép bỏ trống bất kỳ mục chào giá nào. 

6. Trách nhiệm của nhà thầu tham gia chào giá: 

- Nhà thầu tham gia chào giá thực hiện khảo sát Hàng hóa và thư mời chào giá thu 

mua Hàng hóa nói trên. 

- Nhà thầu sau khi trúng chào giá có trách nhiệm hoàn thành công việc tiếp theo theo 

đúng quy định. 

- Nhà thầu trúng chào giá phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho tài sản và nhân lực 

của mình trong quá trình thực hiện việc thanh lý. 

- Nhà thầu trúng chào giá phải tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển Hàng hóa. 

- Nhà thầu trúng chào giá không được đơn phương hủy bỏ kết quả chào giá. 

- Nhà thầu được thông báo trúng chào giá sẽ thực hiện ký kết Hợp đồng và thanh toán 

100% giá trị tạm tính của Hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm 

Hợp đồng giữa hai Bên được ký kết. Nhà thầu trúng chào giá có trách nhiệm di 

chuyển vật tư cần thanh lý ra khỏi khu vực kho của Bên bán thanh lý trong vòng 5-

10 ngày làm việc kể từ thời điểm thanh toán. 

- Nhà thầu trúng chào giá phải chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tại khu vực 

chứa vật tư, công cụ dụng cụ thanh lý sau khi đã tiến hành thu gom. 

7. Thư chào giá phải được gửi tới đúng địa chỉ: 

- Bà Lê Thị Minh Hướng – Phòng Kế hoạch - Công ty Cổ Phần Dịch vụ Dầu khí 

Quảng Ngãi PTSC.  

- Địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Điện thoại: 0255.3827.492; DĐ: 0901156126; Fax: 0255.3827.507 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận: CÔNG TY CP DVDK QUẢNG NGÃI PTSC 

- Như trên. Tổ thanh lý  

- Lưu  P.KH, TTL. 
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