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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ 
tầng IDICO (IDICO-IDI)

- Địa chỉ: Km1906 + 700, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 
Tân, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.7503042 - Fax: 08.7502825 - E-mail: idico_idi@yahoo.com

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách 
giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:
- Dự án thuộc nhóm B:
- Dự án liên doanh:

□
□
□

- Dự án thuộc nhóm A:
- Dự án thuộc nhóm C:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
- Dự án, dự toán khác:

□
□
□
□

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu 3 – Tư vấn giám sát thi 
công nút giao Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 10 (phần Cầu + Đường + Chiếu sáng + Cây 
xanh)

6. Giá gói thầu: 2.664.507.372 VNĐ.

B. Nội dung thông báo mời thầu:  

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-
IDI)

- Tên gói thầu: Gói thầu 3 – Tư vấn giám sát thi công nút giao Quốc lộ 1A -
Tỉnh lộ 10 (phần Cầu + Đường + Chiếu sáng + Cây xanh)

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách 
giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
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- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ, 

ngày 28 tháng 11 năm 2011(trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Km1906 + 700, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 08.7503042 +Fax: 08.7502825 +E-mail: idico_idi@yahoo.com

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT: Km1906 + 700, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

- Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 28 tháng 11 năm 2011

HSDT phần đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút 
(giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 11 năm 2011, tại Công ty cổ phần Đầu tư phát 
triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) kính mời 
đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa 
điểm nêu trên.

, ngày   tháng  năm


