
Tổng cộng Vốn tự có Vốn vay Tổng cộng Vốn tự có Vốn vay
(A) (B) (1=2+5) (2=3+4) (3) (4) (5=6+7) (6) (7)
A DỰ ÁN QUẢNG NINH 1, QUẢNG NINH 2 128.918 128.918 3.098 125.820
I Dự án Quảng Ninh 1

1 Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư QN1
2 Thẩm tra phê duyệt quyết toán

II Dự án Quảng Ninh 2 128.918 128.918 3.098 125.820

1
Gói thầu EPC
(Phần giá trị 5,4 triệu USD theo biên bản làm việc ngày 
16/11/2017; tỷ giá dự kiến tại ngày 30/6/2020: 23.300VND/USD)

125.820 125.820 125.820

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu SEC 1.267 1.267 1.267
3 Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư QN2 1.831 1.831 1.831
4 Thẩm tra phê duyệt quyết toán

B DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI                   -   
1 Tư vấn lập TKBV-TC, HSMT và đánh giá HSDT các hạng mục
2 Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu EPC
3 Quản lý dự án -                
4 Thi công xây lắp:

 - Cải tạo nâng cấp hệ thống chuyển đổi dầu FO-DO -               
 - Gói thầu EPC cải tạo nâng cấp hệ thống ESP lọc bụi tĩnh điện -               
 - Gói thầu EPC lắp đặt mới hệ thống khử khí NOx -               

5 Tư vấn quản lý các HĐ EPC -               
6 Bảo hiểm công trình -               
7 Chi phí trả lãi vay -                
8 Chạy thử hệ thống, thiết bị sau lắp đặt -                
9 Chi phí khác:

 - Thẩm định dự án đầu tư -                
 - Thẩm duyệt PCCC -                
 - Vệ sinh trong quá trình xây dựng -                
 - Bảo vệ, an ninh công trình -                
 - Nghiệm thu chất lượng công trình -                
 - Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư -                
 - Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán -                
 - Các công việc tư vấn khác -                

10 Chi phí dự phòng -                
TỔNG CỘNG 128.918        128.918        3.098            125.820        -                -                -                
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