THÔNG BÁO CÔNG KHAI
BAN QUẢN LÝ QUẬN NEAR NORTHWEST MỜI CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
THAM GIA ĐẤU THẦU ĐỂ CẢI THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO DỊCH VỤ CHUYÊN
CHỞ-NGƯỜI ĐI BỘ-XE ĐẠP CỦA W.LITTLE YORK.
Thông báo Công khai này cho biết Ban Quản lý Quận Near Northwest tại Houston, Texas đang
tiến hành mời thầu từ các công ty hoặc nhóm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có chất lượng cho
công việc sau:
1. Thiết kế ý tưởng, thiết kế sơ bộ, hoàn thành các báo cáo kỹ thuật sơ bộ theo yêu cầu, khảo
sát, thiết kế kỹ thuật, bản thiết kế cuối cùng, kiến trúc cảnh quan, thiết kế các dịch vụ tiện ích
(bao gồm nước, vệ sinh, giông bão và giải quyết các mẫu thuẫn về dịch vụ tiện ích), địa kỹ
thuật, xin cấp phép, đấu thầu và các dịch vụ tùy theo giai đoạn xây dựng, kiểm tra vật liệu
xây dựng theo giai đoạn cùng với cơ sở hạ tầng lề đường dọc theo Đường West Little York
từ Hollister đến Bắc Houston-Rosslyn; và
2. Các bản cập nhật bắt buộc cho các bản thiết kế của đoạn đường nối dài 0,96 dặm, rộng 10
foot của cung đường đi bộ và đạp xe xung quanh Hồ chứa Nước mưa Đường Hollister nằm ở
phía tây bắc của Thành phố Houston, Texas.
RFP này có ở dạng điện tử tại liên kết sau đây: http://www.nnmd.org/about/public-notices .
Các công ty quan tâm phải gửi Bản xác nhận Năng lực của mình trước 3:00 giờ chiều vào Thứ
Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2018. Gửi một ổ đĩa flash chứa tệp .pdf, một bản gốc được đánh dấu rõ
ràng, và năm (5) bản bổ sung tới:
Địa chỉ Thư tín :
Near Northwest Management District
Attn: Eileen Egan
6600 Antoine, Box 391
Houston, TX 77091

Giao hàng Tận tay hoặc Giao hàng Qua đêm :
Near Northwest Management District
Attn: Eileen Egan
White Oak Conference Center
7603 Antoine Dr.
Houston, TX 77088

Người nhận hàng chấp nhận rủi ro giao hàng muộn.
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