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CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Số:         /QĐ-TĐTB-P6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Yên Bái, ngày       tháng     năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện
Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà;
Căn cứ Nghị quyết số 653/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội 

đồng Quản trị về phê duyệt “Danh mục đầu tư nâng cấp và kế hoạch triển khai đầu 
tư, nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-
2024”;

Căn cứ Quyết định số 2021/TĐTB-HĐQT ngày 17/12/2021 của Hội đồng 
Quản trị về phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp 
thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-TĐTB-P6 ngày 31/12/2021 của HĐQT 
công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án: Nâng cấp thiết 
bị tổ máy – Nhà máy thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Nghị quyết số 431/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng 
Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư 
thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy 
điện Thác Bà;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 14/4/2022 của Hội đồng 
Quản trị về phê duyệt HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy 
phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Nghị quyết số 619/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 06/5/2022 của Hội đồng 
Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư 
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thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy 
điện Thác Bà.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung 

cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà 
máy thủy điện Thác Bà như sau:

KHLCNT đã phê duyệt KHLCNT điều chỉnh

1. Tên gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị 
nâng cấp tổ máy phát điện

Cung cấp vật tư thiết bị 
nâng cấp tổ máy phát điện

2. Giá gói thầu 
(VNĐ) 267.144.294.117 267.144.294.117

3.  Nguồn vốn Sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh
4. Hình thức lựa chọn 
nhà thầu Rộng rãi quốc tế Rộng rãi quốc tế

5. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu Một giai đoạn hai túi hồ sơ Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian bắt đầu 
tổ chức LCNT Quý 2/2022 Quý 2/2022

7. Loại hợp đồng Trọn gói Trọn gói
8. Thời gian thực hiện 
hợp đồng (tháng) 27 33

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các ông: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 
Giám đốc Trung tâm DVKT, Trưởng phòng KT-TTĐ, Kế hoạch - Vật tư, Hành 
chính – Nhân sự, Tài chính - Kế toán, Quản đốc PXVH, Tổ trưởng Tổ chuyên gia 
đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định 
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký;
- Lưu: VT, P6.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Quyền
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