
MỜI THẦU

Quá trình thực hiện sẽ được chia làm các bước

Bước 1

Bước 2

Kính gửi: Quý Công ty

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Bà: Nguyễn Thị Ngoan - Trưởng ban tài chính - Mobile: 090 459 1368
Ông: Lữ Văn Tú - Trưởng nhóm Quản lý dự án - Mobile: 093 231 3689
Email: XDCB@misa.com.vn

Công ty cổ phần MISA kính mời quý công ty tham dự gói thầu “Cung cấp & lắp đặt Hệ 
thống Điều hòa cho Tòa nhà văn phòng làm việc MISA” tại Khu Công viên phần mềm 
Quang trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh với các thông số cơ bản như sau:

Hãng sản xuất: Daikin 
Chủng loại: Hệ thống điều hòa Daikin VRV IV loại tiêu chuẩn
Môi chất lạnh R410A - Một chiều lạnh.
Năm sản xuất: Sản xuất năm 2016
Thời gian triển khai: Dự kiến bàn giao công trình trong tháng 4/2017
Chi tiết về yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ hệ thống Điều hòa được gửi đính kèm thư này.
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Thời gian bán hồ sơ thầu: từ 26/12/2016 đến 31/12/2016

Nộp hồ sơ chào thầu thời gian chậm nhất ngày 10/01/2017

Bước 2 Chấm thầu và ký hợp đồng dự kiến ngày 15/01/2017

Đây là thầu của công ty tư nhân vì vậy không xem xét các mối quan hệ cá nhân quen 
biết. Nhà thầu nào có năng lực, phương án thi công tốt và giá hợp lý sẽ được lựa chọn. 
Trong quá trình thực hiện nhà thầu không phải tốn thêm bất kể khoản chi phí nào khác 
để lobby hệ thống.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 3.000.000đ/bộ

Điều hòa tòa nhà văn phòng
MISA tại Tp.Hồ Chí Minh


