
UBND THI xA PHU M? CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM PHAT TRTEN QU DAT Dc 1p — Tr do — Hnh phüc  

S: 49Z /TB-TTPTQf) Phi M9, ngày A tháng A4 nàm 2022 

THÔNG BAO LIlA CHQN DoN Vi THAM D!NH  GIA 

I. Trung tam phát trin qu' d.t thi xâ Phñ M5 dang t chIrc 1ira ch9n dan vj tu 
van djnh giá dé xác djnh müc bôi thithng thit hai  do  han  chê khà nàng sü diing dat 
dôi vOi dat thuc hành lang an toàn khi xây d%rng cong trInh có hành lang bào v 
thuc d%r an Cãi tao  drnxng day 110kv Nhit din Phü M5 - Tan Thành thành 
duông day 4 mach  hon hçp 220-110kv. 

II. Thông tin tài san cn thm djnh giá 
Tix vAn djnh giá d xác dnh müc bi thung thit hai  do  han  ch khã näng sir 

ditng dat dOi vài dat thuc hành lang an toàn khi xây dirng cOng trInh có hh lang 
bão v thuc dtr an Cãi tao  dung day 110kv Nhit din Phü M - Tan Thành 
thành duàng day 4 mach  hon hçp 220-110kv. 

III. Thôi diem thãm djnh giá: 
- Tháng 12/2022. 
IV. Miic dIch thârn djnh giá: Xác djnh müc bi thuông thit hai  do  han  ch 

khà näng sü ding dat dôi vth dat thuc hành lang an toàn khi xay dimg cOng trInh 
có hành lang bào v thuc dir an Cãi tao  duô'ng day 110kv Nhit din Phii M - 
Tan Thành thành dii?mg day 4 mach  hn hqp 220-110kv. 

V. Tiêu chI bra ch9n doanh nghip thâm djnh giá 
- Doanh nghip thAm djnh giá duqc hra chçn phãi thuc Danh sách cOng khai 

doanh nghip thâm djnh giá dü diêu kin boat  dng thâm djnh giá cüa B Tài 
chInh 2022; 

- ThAm djnh viên dáp ing dAy dü tiêu chuAn theo quy djnh cUa Lut giá va 
quy djnh cüa pháp lu.t, có kinh nghim trong linh v1rc thâm djnh giá; doanh 
nghip thâm djnh giá có uy tin; 

- Giá djch vi thAm djnh giá tr9n gói (dã bao gm các chi phi di khâo sat, thu 
thp thông tin dê thâm djnh giá và thuê GTGT). 

- Th&i han  cung cAp chüng thu sau 30 ngày lam vic k ti ngày k Hcrp dng. 
Chüng thu thâm djnh giá thirc hin theo quy djnh cüa Chinh phü, B Tài chInh, B 
Tài nguyen và Môi tnr&ng. 

VI.Hi so gm có 
- Ho sa pháp l và näng lirc cüa doanh nghip; 
- Thu chào giá djch vi thAm djnh giá; 
- Danh sách là doanh nghip dü diu kin thAm djnh giá näm 2022 cüa Bô Tài 

ChInh. 
VII. Thôi htn, dla  chi np h so' 
-Th?yihn: 
+ Bt dAu: k tü ngày phát hành thOng báo. 
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+ K& thüc: sau 05 ngày lam vic k tir ngày thông báo duçyc däng tin trên 
website cüa UBND thj xã Phñ M tai www.http://phumy.baria-vungtau.gov.vnl  

+ Dja chi np h so: 412 dix&ng Dc lip, phu?mg Phü M5, thj xã Phü M5, 
tinh Ba Rja — VQng Tàu. 

+ Diên thoai: 02453.893.965. 
Trung tam phát triên qu5 dat thj xã Phñ M kInh men các don vj có dü diu 

kin, nàng lirc và kinh nghim thirc hin các cong vic thâm djnh giá g1ri ho so và 
thu chào giá djch vi thâm djnh giá theo ni dung và dja chi trên./. 

Noinhn: 
- Các doanh nghip thâm cljnh gia; 
- PCT UBND thj xa —: Die Nguyen Long (b/c); 
- Giám dôc; PGD (b/c); 
- Website cüa UBND thi xã Phü M; 
- Phông Tài chInh- Ké hoach; 
- Luu: VT. 

GIAM DOC 

 

Dào Danh Sfru 
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