
 

Số : 582/2021/DAN      Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2021 

  
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU  

Gói thầu “Lựa chọn đối tác tư vấn tổng thể và Cung cấp thiết bị sản xuất cho dự án 

Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao” 

 

Kính gửi : - Quý Nhà thầu  

 

Căn cứ Thông báo mời thầu số 20210775593 của Công ty Cổ phần dược Danapha 

đã đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 27 tháng 07 năm 2021 về việc lựa 

chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Lựa chọn đối tác tư vấn tổng thể và Cung cấp thiết bị sản 

xuất cho dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công 

nghệ cao”, Bên mời thầu xin thông báo đến Quý nhà thầu tham dự nội dung sau:  

Vì lý do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, thực hiện các biện pháp cấp 

bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND thành phố Đà Nẵng, 

việc vận chuyển bưu kiện bưu phẩm đang tạm thời bị gián đoạn. Do đó, Bên mời thầu 

kính thông báo đến các nhà thầu về việc chấp nhận hình thức nộp hồ sơ dự thầu 

(HSDT) scan bản gốc gửi qua địa chỉ email: danapha.hitech@gmail.com trước thời 

điểm đóng thầu theo quy định của E-HSMT: 10:00 ngày 31 tháng 08 năm 2021. HSDT sẽ 

được mở và đánh giá theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính 

thống nhất giữa HSDT bản scan và bản gốc được gửi đến Bên mời thầu. Các Nhà thầu 

vui lòng gửi bản gốc, bản chụp, và USB của HSDT sớm nhất theo đường bưu điện về địa 

chỉ:  

 Công ty Cổ phần Dược Danapha 
- Nơi nhận: Ban Quản lý dự án Công nghệ cao 

- Số nhà/số tầng/số phòng: 253  

- Tên đường, phố: Dũng Sĩ Thanh Khê 

- Thành phố: Đà Nẵng 

- Mã bưu điện: 59200 

- Quốc gia: Việt Nam  

 Thông báo này là một phần không tách rời của hồ sơ mời thầu. Mọi thông tin chi 

tiết xin vui lòng liên hệ với Ban quản lý dự án công nghệ cao qua địa chỉ email: 

danapha.hitech@gmail.com  

 Trân trọng cảm ơn Quý nhà thầu!  

Nơi nhận :             TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        

- Lưu,  

  



 

No : 582/2021/DAN       Da Nang, 22/8/2021 

 
IMPORTANT NOTICE ON BID SUBMISSION 

Procurement’s name: Selection of a Consulting partner and Providing Production 

equipment for the project “Pharmaceutical manufacturing and High-tech Research 

and Development Center” 

 

Pursuant to the Bidding No. 20210775593 of Danapha Pharmaceutical Joint Stock 

Company posted on the National Bidding Network on July 27th, 2021 on the selection of 

contractors for the tender package: Selection of a Consulting partner and Providing 

Production equipment for the project “Pharmaceutical manufacturing and High-tech 

Research and Development Center, the Investor would like to notify the Bidders as 

follows: 

Due to the impact of Covid-19 pandemic, taking urgent measures to prevent and 

control the COVID-19 epidemic pursuant to Directive No. 05/CT-UBND of People’s 

Committee of Da Nang city, the logistic services are temporarily interrupted. Therefore, 

the Investor would like to notify the bidders of the acceptance of the original scanned 

bidding submission documents sent via email: danapha.hitech@gmail.com before the 

closing time according to E-HSMT: 10:00 on August 31, 2021. Bidding submission 

documents will be opened and evaluated as the procedure of E-HSMT. The Bidder shall 

be responsible for the consistency between the scanned and original bids sent to the 

Investor. Bidders are kindly requested to send the original, 05 copies, and USB of the Bid 

as soon as possible by post to the following address: 

High-tech project management board- Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company 

- Number: 253 

- Street name: Dung Si Thanh Khe 

- Da Nang city 

- Postal code: 59200 

- Vietnam 

This notice is an integral part of the bidding documents. Please feel free to contact the 

High-tech project management board via danapha.hitech@gmail.com for further 

information. 

Yours sincerely, 

        GENERAL DIRECTOR 

 


