Mời quan tâm cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế sửa chữa cầu trên Quốc lộ 5.
Thứ năm, 17 Tháng 6 2021 16:05

VIDIFI kính mời các đơn vị Tư vấn có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ quan tâm của mình đối với
việc cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện côngviệc sửa chữa gối cầu Phú Lương (gối chậu
và gối thép) và sửa chữa nứt dầm cầu Đồng Niên trên Quốc lộ 5
.

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số
3469/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 01/06/2021 về việc sửa chữa gối cầu Phú Lương (gối chậu và gối
thép) và sửa chữa nứt dầm cầu Đồng Niên trên Quốc lộ 5, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và
Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cần lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên ngành có năng lực và
nhiều kinh nghiệm để tiến hành khảo sát, lên phương án thiết kế và chi phí khắc phục (đánh giá
được toàn diện về nguyên nhân gây ra hư hỏng để có thể lên được phương án khắc phục phù
hợp).

1/2

Mời quan tâm cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế sửa chữa cầu trên Quốc lộ 5.
Thứ năm, 17 Tháng 6 2021 16:05

VIDIFI kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ ("tư vấn") bày tỏ quan tâm của mình đối
với việc cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện công việc sửa chữa nêu trên. Các đơn vị tư vấn
quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ của mình, bao gồm
thông tin mô tả chung về tổ chức tư vấn, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà
Tư vấn đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù
hợp của đội ngũ nhân sự.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08 giờ
00 phút đến 17 giờ 00 phút. Hồ sơ bày tỏ quan tâm xin gửi về địa chỉ dưới đây qua thư tín trực
tiếp hoặc qua đường bưu điện trước ngày 25/06/2021.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội. Điện thoại: 84-2437711668.

(Thông tin liên hệ: Ông Trần Đức Hiếu cán bộ VIDIFI, sđt: 0987431360)

VIDIFI trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý đơn vị./.
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