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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bôc Ip — Tr do — Hnh Phüc

j53.ITB-NXBGDVN
Ha Ni7i, ngày,15.. tháng 7 nãm 2022

THÔNG BAO BE NGH! CHAO GIA
Gói djch viii: "Tir vn 1p HSMT, dánh giá HSDT, thm dlnh k hotch, kêt qua hra
chQn don vj thm djnh giá tr c phn và don vi tir vn chuyn nhirçrng vn dâu fir cila
NXBGDVN tai các Cong ty c phn"
KInh gi1i:
Thirc hin k hoach thoái vn du fir cüa NIXBGDVN tai các cong ty Co phn,
NXBGDVN s trin khai 1ira ch9n dan vi có chirc nãng thm djnh giá trj c phAn và don
vj tu vn chuyn nhuçmg vn du fir bang hInh thirc du thu rng rãi.
D trin khai các thU tic 1%ra ch9n các don vj nêu trên dam bâo cong khai minh
bach và hiu qua, NXBGDVN cn mt don v chuyên nghip phi hvp cUng
NXBGDVN d trin khai thtrc hin các cong vic theo quy djnh, dng thà'i tix vtn, h
trq pháp 1, giai quy& các vtthng m&c, trO ngi trong và sau qua trInh th1rc hin các cong
vic sau:
1. Xây dirng din toán; Xây ding h so rnri thu (HSMT), cong bé thông tin,
dánh giá, chm h so din thu (HSDT);
2. Th.m dinh k hoach, HSMT, k& qua linra chçn don vj thm dinh giá trj cô phan và
don vj tu vn chuyn nhung v6n dAu fir cUa NXBGDVN tai các Cong ty c phn.
NXBGDVN kinh rnri Qu Cong ty Co dU näng line và diu kin gUi h so nAng line
vã thông tin báo giá thi thiu mt trong hai dch vi nëu trên ye NXBGDVN theo dja chi
nhu sau:
- Ban Tài ehInh K toán NXBGDVN - Tng 9, so 81 Trân Hung Dao, Phurng
Trn Hung Dao, Qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni.
- Din thoai lien hê:O243.82241O6 (tU 8h00 dn 17h00).
Yêu cu eUa NIXBGDVN chi tit nhix sau:
1. H so nang linrc cUa cong ty phãi bao gm It nht cáe thông tin nhu sau:
+ GiOi thiu chung v cong ty;
+ Giy ehUng nhan dang k kinh doanh;
+ Báo cáo tài chInh dâ duçrc kim toán (hoc báo cáo quyt toán thud) näm 2020,
2021;
+ Ti thiu rnt hçrp dông d thre hien vic cung cp djch vi tuang tint trong närn
2020, 2021, 2022.
+ Báo giá các djch yin nêu trên.

H so näng lirc và Báo giá cüa cong ty phãi duçc dóng trong phong hi kIn và dóng
du xác nhn gui dn NXBGDVN triro'c 14h00 ngày 25/7/2021.
2. Tiêu chI dánh giá 1ira chQn nhà cung cp djch vii tii vn nêu trên, ci th nhu
sau:
Tiêu chun dánh giá
Ni dung
TT
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Tiêu chi 1: Dánh giá tInh - HSNL duqc dánh giá hqp 1 khi dáp irng dy dü
hqp 1 cüa H so näng 1irc các ni dung sau:
(HSNL)
+ HSNL dy dü theo yêu cu cüa NXBGDVN
+ Np dung th?yi hin quy djnh
Tiêu chI 2: Dánh giá v - Doanh thu binh quân 3 näm (2019, 2020, 2021)
nàng 1irc và kinh nghim
ti thiu 500.000.000 dng.
- Lçii nhun näm gn nht (2021) phài> 0
- Dánh giã d?a theo các hçp dng tuong tir dã thirc
hin trong 03 närn g.n nht có tang giá trj tAt ca các
hçip dng d thirc hin tr 100.000.000 dng tri len.
Tiêu chI 3: Dánh giá v - Xãc djnh giá thp nh&t theo các buâc sau day:
thrnmg rnai
+ Buàc 1: Xác djnh giá chào, giá chào sau khi giãm
giã (nu co)
+ Buâc 2: Xp hang Nhà cung cp (NCC). NCC dáp
11ng duqc tiêu chI 1,2 nêu trên, có giá chào sau khi
giâm giã (nu co) thp nht thrcic xp hang thir nht.
NCC xp hang thir nht duçc mi vào thuong thão
hqp dng.

K& qua xét chn don vj cung cp djch vi nay së duqc NXBGD\TN thông báo trirc
tip dn trng cong ty CO tham gi; gi:ri báo giá.
Trân tr9ng thông báo./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- HDTV, TGD, PTGD Phüng Ngcc Hông;
- KTT, KSV;
- T giüp vic Ban chi dao thoái van;
- P.Office;
- Luu VT, TCKT (1). f
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