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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TĐĐN-KH

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà 
thầu gói thầu: Bảo trì các công trình 
xây dựng, đường vận hành nội bộ - 

NMTĐ Đồng Nai 3.

Bảo Lộc, ngày      tháng      năm 2021

Kính gửi:

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Minh Hưng;

- Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt;

- Công ty TNHH Thành Phát.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-TĐĐN ngày 25/03/2021 của Giám đốc Công ty 
Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự 
thảo Hợp đồng gói thầu: Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ - 
NMTĐ Đồng Nai 3.

Nay Công ty Thủy điện Đồng Nai xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu: Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ - NMTĐ Đồng Nai 3, 
cụ thể như sau:

a) Nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thành Phát;

- Giá trúng thầu: 2.253.978.228 đồng; (Giá đã bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn, 
hai trăm hai mươi tám đồng), (Đã bao gồm thuế VAT)

- Loại Hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 08 tháng từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

b) Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn:

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Minh Hưng: Giá chào thầu xếp hạng 2;

- Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt: Giá chào thầu xếp hạng 3.
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Công ty Thủy điện Đồng Nai xin thông báo đến các nhà thầu và đề nghị nhà 
thầu trúng thầu sớm liên hệ với Công ty Thủy điện Đồng Nai để hoàn tất các thủ tục 
ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:
- Như trên (h-copy);
- TC, KT;
- Lưu VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Sỹ
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