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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh 

 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND 

tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công Thương Tây Ninh; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 

18/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh; 

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 điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Kế hoạch số 2136/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 1388/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-SCT ngày 12/6/2020 của Sở Công 

Thương về việc phê duyệt Đề cương và kinh phí gói thầu: “Đánh giá tiềm năng 

phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh”; 

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-SCT ngày 23/6/2020 của Sở Công 

Thương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Đánh 

giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh”; 

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-SCT ngày 25/6/2020 của Sở Công 

Thương về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu thực hiện dự án “ Đánh giá tiềm năng 

phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh”; 

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-SCT ngày 21/7/2020 của Sở Công 

Thương về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: “Đánh giá 

tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh”; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 1853/BBTTHĐ-SCT ngày 

13/8/2020 giữa Sở Công Thương với Trung tâm Công nghệ môi trường 



2 

 

(ENTEC) về việc thực hiện gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng 

tái tạo tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Tờ trình ngày 13/8/2020 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái 

tạo tỉnh Tây Ninh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung chủ yếu 

sau: 

1. Tên gói thầu: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây 

Ninh. 

2. Thuộc dự án: Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây 

Ninh. 

3.Tên nhà thầu chỉ định thầu: Trung tâm Công nghệ môi trường 

(ENTEC), địa chỉ: Số nhà 21, Đường số 1, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

4. Giá trị chỉ định thầu: 316.779.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu 

triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng). 

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng. 

7. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường giao cho Sở Công Thương. 

Điều 2. Trưởng các phòng thuộc Sở, nhà thầu Trung tâm Công nghệ môi 

trường (ENTEC) và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ 

ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 2; 

- Lưu: VT, KTATMT. Sang (05) 

 

GIÁM ĐỐC 
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