
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-EVNNPC          Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 04: Thi công xây lắp trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ 
Dự án: Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và 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 3584/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2019 của Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng dự án:Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-EVNNPC ngày 14/01/2020 của Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: 
Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-EVNNPC ngày 31/3/2020 của Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt TKKT-TKBVTC-DTXD của dự án: Trạm 
biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ;

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-BDALĐ ngày 29/5/2020 của Ban Quản lý 
dự án lưới điện về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 04: Thi công xây lắp trạm 
biến áp 110kV và nhánh rẽ - Dự án: Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh 
rẽ;

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-EVNNPC ngày 19/6/2020 của Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Xét Tờ trình số 4114/TTr-BDALĐ ngày 15/9/2020 của Ban quản lý dự án 
Lưới điện về việc xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên 
quan; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 1973/QLDT 
ngày 18/9/2020 của Ban quản lý đấu thầu;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công xây 
lắp trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ, Dự án: Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và 
nhánh rẽ với nội dung như sau:



Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

Giá trúng thầu (bao gồm VAT): 15.876.643.582 VNĐ 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án Lưới điện mời nhà thầu trúng 
thầu ký và thực hiện hợp đồng theo quy định. Đăng tải thông tin và thông báo 
kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 
63/2014/NĐ-CP.

Điều 3. Giám đốc Ban quản lý dự án Lưới điện, Trưởng các Ban chuyên 
môn của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
 - Như điều 3; 
 - Chủ tịch HĐTV ;
 - TGĐ; 
 - Ban TCKT, ĐT;
 - Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Minh Tuấn
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