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BAN QUẢN LÝ  

CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP 

DỰ ÁN FLITCH 

 
V/v: Thông báo kết quả đấu thầu  

gói thầu 17TV- FLITCH - CPMU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                          Hà Nội, ngày  29  tháng 5 năm 2014 

 

           Kính gửi: Phòng quản lý tư vấn và xây dựng chương trình, dự án – Ban 

quản lý các dự án Lâm nghiệp  

 

Thực hiện ý kiến của Nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại thư 

ngày 21/11/2013, Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) Dự án Phát triển lâm 

nghiệp và cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Dự án FLITCH) xin thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cho 08 Công ty 

lâm nghiệp Nhà nước trên địa bàn một số tỉnh tham gia dự án FLITCH (Số hiệu gói 

thầu: 17TV-FLITCH-CPMU) để đăng tải trên website của Ban quản lý các dự án 

Lâm nghiệp với những nội dung chính như sau: 

1. Nội dung trúng thầu: 

Tên gói 

thầu 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Giá gói 

thầu 

Giá trúng 

thầu 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

Quyết định 

phê duyệt 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

Lập kế 

hoạch quản 

lý rừng bền 

vững cho 08 

Công ty lâm 

nghiệp Nhà 

nước trên 

địa bàn một 

số tỉnh tham 

gia dự án 

FLITCH 

Lựa 

chọn dựa 

trên năng 

lực của 

tư vấn 

(CQS) 

 190.000 

USD 

3.906.000.000 

VNĐ, giá bao 

gồm các 

khoản thuế 

gián thu của 

địa phương  

Công ty 

Cổ phần 

Vapeco 

Việt 

Nam 

Quyết định 

số 899/QĐ-

DALN-

KHKT ngày 

28/5/2014 

của Trưởng 

ban Ban 

quản lý các 

dự án Lâm 

nghiệp 

 Trọn 

gói 

 10 tháng 

kể từ 

ngày ký 

hợp đồng 

2. Các nhà thầu đã nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm: 

- Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc 

- Công ty Cổ phần Vapeco Việt Nam. 

3. Nhà thầu được gửi Hồ sơ yêu cầu đề xuất: 

- Công ty Cổ phần Vapeco Việt Nam 

4. Giá dự thầu được đọc to tại Lễ mở Hồ sơ đề xuất: 
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- Công ty cổ phần Vapeco Việt Nam: 3.906.000.000 VNĐ, giá bao gồm các 

khoản thuế gián thu của địa phương  

5. Tên và giá đánh giá của Hồ sơ đề xuất được xét thầu: 

- Tên: Công ty cổ phần Vapeco Việt Nam 

- Giá đánh giá: 3.906.000.000 VNĐ, giá bao gồm các khoản thuế gián thu 

của địa phương  

6. Tên của nhà thầu không được gửi Hồ sơ yêu cầu đề xuất và lý do: 

- Tên của nhà thầu không được gửi Hồ sơ yêu cầu đề xuất: Trung tâm 

nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc. 

- Lý do: Xếp thứ 2 trong danh sách ngắn. Theo quy trình  của phương pháp 

CQS - Lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (Quy định của ADB) Hồ sơ 

yêu cầu đề xuất chỉ được gửi đến nhà thầu xếp thứ nhất trong danh sách 

ngắn. 

Các nội dung trên đã được đồng thời công bố trên phương tiện thông tin đại 

chúng (Báo đấu thầu) theo quy định. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, MS FLITCH. 

KT. GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

Trần Công Hùng 

  

 


