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Về việc Thông báo kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu EPC số 5 
“Thiết kế cung cấp vật tư thiết bị, 
xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống 
lọc bụi tĩnh điện ESP”.

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2021    

Kính gửi: Các nhà thầu tham dự gói thầu EPC số 5

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-NĐQN ngày 12/04/2021 của HĐQT Công ty cổ 
phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC 
số 5 “Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh 
điện ESP” của của Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện 
Quảng Ninh.

Bên mời thầu là Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh xin thông báo: Hủy thầu 
gói thầu EPC số 5 “Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống 
lọc bụi tĩnh điện ESP” thuộc kế hoạch LCNT các gói thầu của Dự án nâng cấp, cải tạo hệ 
thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, với lý do "Tất cả các hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu" 
theo Khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Mục 39.1.a, 
Chương I, Chỉ dẫn Nhà thầu của Hồ sơ mời thầu. Cụ thể như sau:

1. Các Liên danh nhà thầu sau đây đã không gia hạn hiệu lực Hồ sơ dự thầu và Bảo 
đảm dự thầu theo quy định tại mục 17.2, Chương I-Chỉ dẫn Nhà thầu của Hồ sơ 
mời thầu do đó Hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp, gồm có:

 Liên danh nhà thầu SEC – AMECC (gồm Shanghai Electrical Group Co.,Ltd – 
Shanghai Electrical (Vietnam) Co.,Ltd – AMECC Mechanical Construction 
JSC);

 Liên danh Nhà thầu Fujian Longking - Lilama10 (gồm Fujian Longking 
Company Limited – Lilama 10 Joint Stock Company);

 Liên danh Nhà thầu Beijing SPC – Vietlong (gồm Beijing SPC Environment 
Protection Tech Co., Ltd -Viet Long Joint Stock Company);

 Liên danh Nhà thầu Narime – ISGEC (gồm Viện nghiên cứu cơ khí (Narime) và 
ISGEC Heavy Engineering LTD)
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2. Hồ sơ dự thầu của các Liên danh nhà thầu đã không đáp ứng yêu cầu của HSMT, 
gồm có :

 Liên danh Nhà thầu GE Việt Nam - GE Power AG:
- Không có cam kết đưa bộ ESP vào vận hành ngay từ khi khởi động lò hơi đốt 

dầu FO/DO
- HSĐXKT có tổng số điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của HSMT về 

tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (một số mục đạt”0” điểm) theo Chương III, 
mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

 Liên danh Nhà thầu HAMON-PECC2 (gồm Hamon Research-Cottrel và Power 
Engineering Consultant Joint Stock Company No.2):
- HSĐXKT có tổng số điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của HSMT về 

tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (một số mục đạt”0” điểm) theo Chương III, 
mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

 Liên danh Nhà thầu Chalieco - Seico- ZJFD (China Aluminum International 
Engineering Corporation Limited - Zhe Jiang Fei Da Environmental Science & 
Technology Co., Ltd - Steel Buildings and Equipment Industries Joint Stock 
Company):
- Thỏa thuận liên danh không hợp lệ;
- Thành viên liên danh Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp 

(SEICO) không có tên trên mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu.
 Liên danh nhà thầu Lilama 69-2 – Kondor (gồm Lilama 69-2 Joint Stock 

Company - Ecological Holding Group "CONDOR ECO-SF NIIOGAS" CJSC 
"CONDOR-ECOLOGY")
- HSĐXKT có tổng số điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của HSMT về 

tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (một số mục đạt”0” điểm) theo Chương III, 
mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

 Liên danh nhà thầu SPIC-LILAMA EMC (gồm SPIC Yuanda Environmental-
Protection Engineering Co.Ltd và Lilama Erection Mechanical Joint Stock 
Company (LILAMA EMC)):
- Thỏa thuận liên danh không hợp lệ.

 Liên danh nhà thầu Dongfang - Hoa Nguyen (gồm Dongfang Electric Co., Ltd- 
Hoa Nguyen Investment Group Co.,Ltd):
- Hiệu lực HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu của HSMT;
- Thỏa thuận liên danh không hợp lệ.

 Liên danh nhà thầu GDL (Lilama 69-1 Bắc Ninh, Nanjing Longyuan 
Environment, Guodian technology and Environment group Hong Kong 
Corporation limited):

- Không có cam kết đưa ESP vào vận hành khi khởi động lò hơi đốt dầu 
FO/DO;
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- HSĐXKT có tổng số điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của HSMT về 
tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (một số mục đạt”0” điểm) theo Chương III, 
mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

 Liên danh Nhà thầu KC Cottrell – LISEMCO (gồm  KC Cottrel Co.,Ltd và 
Lisemco Joint Stock Company)

- Hồ sơ đề xuất tài chính của Nhà thầu không hợp lệ do chưa thể hiện giá dự 
thầu đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định tại 
mục 14.4 Phần chỉ dẫn nhà thầu của Hồ sơ mời thầu.

Cám ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý Liên danh nhà thầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT, HCLĐ;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KHVT (03). 

          TỔNG GIÁM ĐỐC
          

          Ngô Sinh Nghĩa
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