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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /QĐ-EVNGENCO 2 Cần Thơ, ngày      tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 01 (HH-01): “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công 
xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty 

để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện 
trong toàn Tổng công ty Phát điện 2”

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-EVN ngày 05/12/2018 của Hội đồng thành 
viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Tổng công ty Phát điện 2;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 21/10/2019 của Tổng 
công ty Phát điện 2 phê duyệt dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc 
về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các 
NMTĐ thuộc EVNGENCO 2” - phạm vi đầu tư: Cơ quan EVNGENCO 2 và các 
Công ty hạch toán phụ thuộc;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 10/02/2020 của Tổng 
công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu tập 
trung gói thầu số 01 (HH-01): “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi 
công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty 
để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong 
toàn Tổng công ty Phát điện 2”;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 17/4/2020 của Tổng 
công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt HSMT đấu thầu tập trung gói thầu số 01 
(HH-01): “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình 
đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên 
vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty Phát 
điện 2”;
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Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 04/8/2020 của Tổng 

công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ 
thuật gói thầu số 01 (HH-01): “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công 
xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để 
theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn 
Tổng công ty Phát điện 2”;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-EVNGENCO 2 ngày 04/9/2020 của Tổng 
công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 
01 (HH-01): “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 
trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường 
xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty 
Phát điện 2”;

Căn cứ Tờ trình số 604/TTr-TTĐLOM ngày 17/9/2020 của Ban QLDA 
Trung tâm Điện lực Ô Môn về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
gói thầu số 01 (HH-01): “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây 
dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo 
dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng 
công ty Phát điện 2”;

Theo đề nghị của Trưởng ban QLĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 (HH-01): 
“Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường 
truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận 
hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty Phát điện 2”, 
với nội dung chính như sau:

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng; 
- Giá trúng thầu: 21.694.347.080 đồng (Bằng chữ: hai mươi mốt tỷ, sáu 

trăm chín mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn, không trăm tám mươi 
đồng). Trong đó, bao gồm:

+ Giá trị trước thuế: 19.988.969.611 đồng;
+ Thuế GTGT:   1.705.377.469 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Điều 2. Giao Giám đốc Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn:
- Hoàn thiện thỏa thuận khung trình Tổng Giám đốc Tổng công ty ký kết 

theo quy định;
- Hoàn thiện ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện đối với phạm vi công 

việc tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 và các Công ty hạch toán phụ thuộc.
Điều 3. Giao Ban KDTTĐ thông báo KQLCNT đấu thầu tập trung đến các 

công ty cổ phần và công ty hạch toán độc lập. Theo dõi việc hoàn thiện, ký kết 
hợp đồng triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành.



3

Điều 4. Giám đốc Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn, Trưởng các 
Ban: QLĐT, KDTTĐ, KH, TCKT, PC, QLĐTXD của Tổng công ty Phát điện 2 
căn cứ quyết định thi hành./.  

Nơi nhận:       
- AOM (bản giấy);
- P.TGĐ Q.Vũ (để biết);
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hoàng Vũ
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