
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:              /TB-SCT Tây Ninh, ngày      tháng   năm 2020 

  
  

THÔNG BÁO 
 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Đề xuất giải pháp sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh” 

 
 

Căn cứ Quyết định số           /QĐ-SCT ngày      tháng    năm 2020 của Giám 

đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Đề 

xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công 

nghiệp tỉnh Tây Ninh”. 

Sở Công Thương thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 

“Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất 

công nghiệp tỉnh Tây Ninh” cụ thể như sau: 

1. Nhà thầu chỉ định thầu: 

- Tên nhà thầu chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại 

và Dịch vụ Môi trường Khang Thịnh, địa chỉ: số 27, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Giá trị chỉ định thầu: 278.427.000 đồng (Bằng chữ: hai trăm bảy mươi 

tám triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng). 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng. 

2. Các đề nghị: 

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Môi 

trường Khang Thịnh khẩn trương hoàn chỉnh hợp đồng theo mẫu trong thời gian 

07 ngày kể từ khi nhận được Thông báo này; quá thời gian 07 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị chỉ định thầu không ký kết hợp 

đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó Sở Công Thương sẽ giao 

lại gói thầu trên cho đơn vị khác thực hiện. 

Sở Công Thương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 

nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Cty TNHH MTV SX - TM & DV MT Khang Thịnh; 

- Lưu: VT, KTATMT.Thanh.03. 

 

GIÁM ĐỐC 
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