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Số:              /DALN-FMCR Hà Nội, ngày          tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu Kiểm chứng thực địa, 

đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn 

các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa (Mã gói 

thầu: VN-CPMU-FMCRP-117805-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa 

ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân 

hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR) 

 

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-DALN-KHKT ngày 19/11/2020 của Trưởng 

ban Ban quản lý các dự án lâm nghiệp về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ bày 

tỏ quan tâm và Hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã 

hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án 

tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-

117805-CS-CQS) thuộc dự án FMCR; 

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ 

bày tỏ quan tâm gói thầu nêu trên đến tất cả các nhà thầu đã nộp Hồ sơ quan tâm với 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Danh sách các nhà thầu nộp Hồ sơ quan tâm gồm : 

Stt Tên nhà thầu Địa chỉ 

1 Viện Nghiên cứu Lâm sinh 

Số 46 đường Đức Thắng, phường 

Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

2 
Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi 

trường rừng 

Số 46 đường Đức Thắng, phường 

Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

3 
Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm 

nghiệp nhiệt đới 

Số 240 đường Mỹ Đình, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

4 

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và 

Phát triển Đồng Xanh – Trung tâm 

khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 

Số 14 Trần Hưng Đạo, phường 

Phan Chu Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

2. Kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm và danh sách xếp hạng các nhà 

thầu tham dự 



2 
 

 
 

Stt Tên nhà thầu Kết quả đánh giá 
Xếp 

hạng 

1 Viện Nghiên cứu Lâm sinh 
Đạt 97,0/100 

điểm 
1 

2 
Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm 

nghiệp nhiệt đới 

Đạt 94,75/100 

điểm 
2 

3 
Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi 

trường rừng 

Đạt 84,5/100 

điểm 
3 

4 

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và 

Phát triển Đồng Xanh – Trung tâm khoa 

học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 

Đạt 74,6/100 

điểm 
4 

 

3. Nhà thầu được đánh giá có năng lực tốt nhất và kinh nghiệm phù hợp để được 

lựa chọn mời nộp Hồ sơ đề xuất là: 

Viện Nghiên cứu Lâm sinh  

Địa chỉ: Số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương đề nghị Viện Nghiên cứu Lâm sinh cử 

đại diện đến nhận Hồ sơ mời nộp đề xuất theo thời gian và địa điểm sau: 

(i) Thời gian: Từ ngày thông báo đến trước 10 giờ 00 phút ngày 05/01/2021. 

(ii) Địa điểm: Ban quản lý dự án FMCR Trung ương – Ban quản lý các dự án 

Lâm nghiệp, địa chỉ: Phòng 607, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, tòa nhà số 2, 

số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 

Tel: 844-2437286214  

Fax: 844-2437286193  

E-mail: cpmufmcr@gmail.com 

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Trưởng ban (để b/c); 

- Các nhà thầu tham dự; 

- Lưu: VT, FMCR (BHH-06b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 
 

Phạm Hồng Vích  
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