
QUAN KHU 4 CONG HOA xA 1101 CHIJ NGHIA V1T NAM 
TONGCONGTYHQPTACKLNHTE Dc  1p - Tir do - Hanh phñc 

S: 376!TB-TCT NghçAn, ngày 26 tháng 4 nám 2022 

THÔNG BAO 
MM thi tuyn phtro'ng an kin trüc 

Diy an: Tru s& Tong cong ty Hçrp tác kinh tê/Quân khu 4 

Kinh giri: Các dan vj tir vAn thit k. 

Tng cong ty Hçip tác kinh t thông báo mi thi tuyn phucmg an kin tthc 
dr an "Trii sâ Tong cong ty Hçip tác kinh têlQuan khu 4" vâi các ni dung sau: 

1. Ten di an: Trit s& TMg cong ty Hcip tác kinh t/Quân khu 4. 

2. Dja dim xây di'ng: S 187 dithng Lê Duãn, phLthng Trung Do, thành 
phô Vinh, tinh Ngh An. 

3. Ni dung và quy mô: Xây drng tôa nba Trii si TMg cOng ty Hçrp tác 
kinh têlQuan khu 4 có tang cao 15 tang nôi, 01 tang ham, tong din tIch San 
khoâng 15.800m2. 

4. Chü du ttr: Tng cong ty Hçip tác kinh t. 

5. Ten cuc thi: Thi tuyn phuong an kiên trñc Dir an Trit sO Tng cong 
ty Hçip tác kinh telQuân khu 4. 

6. Do'n vj t chfrc thi tuyn: Tng cOng ty Hçip tác kinh t. 

7. Mtic dich thi tuyn: Nhm ch9n dtrçic phucmg an kiên trüc t& nhAt, 
dáp img tôi da các yêu câu thâm m5, cánh quan, cong nàng si:r diing, tInh chat 
cña cong trmnh và có tInh khã thi cao. Kêt qua ci:ia cuc thi là cci sâ dê triên khai 

..các buc tiêp theo cüa dir an. 

8. HInh thfrc thi tuyn: Thi tuyn rng rãi. Thông báo rng rãi d các 
dan vj tix van thiêt kê trong nuóc (g9i tat là Dan vj hr van) có kinh nghim và dü 
nàng hrc chuyên mon phü hcip vâi quy mô dir an theo quy djnh trong Quy chê 
thi tuyên duçrc däng kr  tham gia cuc thi. Dông thii chü dâu tix trçrc tiêp mi 
mOt so don vj hr van thiêt kê trong nuâc có di:i. näng lirc, kinh nghim a uy tin 
tham gia cuc thi. 

9. Thôi gian và k hoich thi tuyn 

- Thai gian phát hành h so môi thi tuyn và np h so däng kfr dçr thi: Tr 
ngày 29/4/2022. 

- Thai gian np h so dr thi: Tnrac llh ngày 30/5/2022. 
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- Thai gian t chirc hçp Hi dng thi tuyn, dánh giá, 1p báo cáo d xut 
1ira ch9n phuong an kin trüc, cong b kêt qua thi tuyên: Tr 3 1/5/2022 - 
17/6/2022. 

10. HInh thu'c lang k và phát hành ho so' môi thi tuyên: H so, tài 

lieu lien quan den cong tác thi tuyên (Kê hoach thi tuyên, Nhim vi1 thiêt kê, 
Quy chê thi tuyên, Mâu ho so dàng k dir thi, Quy hoach mt bang,...) duçic 
cung cap mien phi cho các don v tu van quan tam dàng k dir thi. Ho so dàng 
k dir thi gCri den Don vj to chüc thi tuyn den dja chi sau: 

- Tong cong ty Hccp tác kinh t. 

- Dja dirn: S 187, dung Lê Dun, phumg Trung Do, thành ph Vinh, 
tinh Ngh An. 

- Ngui lien lac:  Luong Xuân Tn - Trçi 1 Phông K hoach - Thj tri.thng. 

- Din thoai: 0975870366. 

- Email: Tutedco4gmail.com. 

11. Co câu và giá trj giãi thtthng 

- 01 giãi nht: 30.000.000VND (Ba muoi triu dng); 

- 01 giái nhI: 20.000.000 VND (Hai muoi triu dng); 

- 01 giái ba: 15.000.000 VND (Mui lam triu dng). 

- H trç them 02 don vj tu vn tharn gia dir thi không dat  giãi, mi don v 
tu van: 10.000.000 VND (Mixi triu dong). 

Tng cOng ty Hccp tác kinh th kInh rni các don vj tu vn quan tam, dàng 
k tham du cuôc thi./. 

Trung tá Vö Van Hip 

No'i ,ihân: 
- Nhu trên; 
- HDTV (dê báo cáo); 
- PhOng DT!CHC; 
- Tp chI kiên trüc; 
- Trang T[DT So XD Ngh An; 
- Liiu: VT, BDA. T08. 


