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Phụ lục III
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Văn bản số
TT
I

1

2

3

4

5

Tên nhà thầu

/BNN-XD ngày

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

/

/

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chủ đầu tư

Đánh giá của Chủ
đầu tư/Chủ dự án

Hình thức xử lý

NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ

SUNJIN
Engineering&Archit
ecture Co.,,Ltd

Gói thầu 05/TV-A: Khảo sát,
thiết kế chi tiết và giám sát thi
công xây dựng cho toàn dự án,
dự án Nâng cấp hệ thống thủy
lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai
(sông Mơ)

Công ty TNHH
MTV Tư vấn thiết kế
và đầu tư xây dựng – Gói thầu 02: Tư vấn khảo sát,
BQP
thiết kế BVTC và dự toán, dự án
Trạm kiểm ngư Phú Quốc
Công ty Cổ phần tư
vấn xây dựng công
trình thuỷ
Lập thiết kế kỹ thuật + dự toán
thiết kế BVTC + dự toán và tư
Tổng Công ty tư vấn vấn giám sát các gói thầu XL1,
xây dựng thủy lợi XL2, XL3 công trình trên kênh
Việt Nam - CTCP
chính Linh Cảm thuộc dự án Hệ
thống thuỷ lợi Ngàn Trươi –
Cẩm Trang (giai đoạn 2)
Gói thầu số 7: Khảo sát, lập
Công ty Cổ phần tư
TKKT, Thiết kế BVTC-DT, dự
vấn xây dựng điện 1 án Hồ chứa nước Sông Chò 1,
tình Khánh Hoà

Tiếp tục tạm dừng tham gia các
gói thầu mới của các dự án do
Ban Quản lý
Không đáp ứng yêu Bộ NN&PTNT quản lý cho
Trung
ương
137,585
cầu về nhân sự, chất đến khi có báo cáo của Chủ
các dự án thủy
lượng, tiến độ
đầu tư về việc đã khắc phục
lợi
xong các tồn tại và báo cáo Bộ
ra văn bản chấp thuận
Không đáp ứng yêu
cầu về chất lượng và Tạm dừng tham gia các gói
tiến độ
thầu mới của các dự án do Bộ
NN&PTNT quản lý cho đến
khi có báo cáo của Chủ đầu tư
về việc đã khắc phục xong các
Ban Quản lý
tồn tại và báo cáo Bộ ra văn
dự án đầu tư
Không đáp ứng yêu bản chấp thuận
xây dựng công
4,080
cầu chất lượng và
trình
tiến độ
NN&PTNT
tỉnh Hà Tĩnh
1,63 Cục Kiểm ngư

- Nhắc nhở, chấn chỉnh.
Không đáp ứng yêu
BQL đầu tư &
- Yêu cầu các chủ đầu tư giám
23,950
cầu về tiến độ và
XDTL 7
sát chặt chẽ trong quá trình
chất lượng hồ sơ
thực hiện hợp đồng, trường

2
TT

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư

Đánh giá của Chủ
đầu tư/Chủ dự án

Hình thức xử lý
hợp không chuyển biến, kịp
thời báo cáo Bộ tạm dừng tham
gia các gói thầu mới của các dự
án do Bộ NN&PTNT quản lý
cho đến khi khắc phục xong
các vi phạm hợp đồng

II

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

1

Gói thầu số 27: Tư vấn giám sát
Công ty TNHH tư
thi công xây lắp gói thầu số 26,
vấn xây dựng Sông
dự án Hồ chứa nước Sông Chò
Đà Ucrin
1, tỉnh Khánh Hoà

2

III

Gói thầu số 36a: Tư vấn giám
sát thi công xây dựng các gói
Công ty TNHH tư thầu số 17: Đập phụ 2; số 18: Hố
vấn trường Đại học móng đập phụ 2 và đập phụ 3
thuỷ lợi
phần còn lại thuộc gói thấu số
10, dự án HTTL Tân Mỹ, tỉnh
Ninh Thuận
NHÀ THẦU THI CÔNG

1

Gói XL7: Kênh và CTTK S22B
và gói thầu XL11: Kênh và
Công ty TNHH
CTTK chính Bắc đoạn từ K3MTV Đầu tư xây
K6+818, dự án Nâng cấp hệ
dựng Vạn Tường
thống công trình thủy lợi Thạch
Nham, tỉnh Quảng Ngãi

2

Gói thầu số 36: Đập tràn, đập bê
Tổng Công ty xây
tông, cống lấy nước và đập phụ,
dựng thuỷ lợi 04 dự án Hồ chứa nước Bản Mồng,
CTCP
tỉnh Nghệ An

Không đáp ứng yêu
BQL đầu tư &
4,609
cầu về chất lượng - Nhắc nhở, chấn chỉnh.
XDTL 7
công tác giám sát
- Yêu cầu các chủ đầu tư giám
sát chặt chẽ trong quá trình
thực hiện hợp đồng, trường
hợp không chuyển biến, kịp
Không đáp ứng yêu thời báo cáo Bộ tạm dừng tham
BQL đầu tư &
5,682
cầu về nhân lực thực gia các gói thầu mới của các dự
XDTL 7
hiện giám sát
án do Bộ NN&PTNT quản lý

Tiếp tục không được
đấu thầu các công
31,986 BQL đầu tư & trình
của
Bộ
NN&PTNT quản lý,
và 42,741 XDTL 6
tập trung thi công
hoàn thành gói thầu

379,007

Không đáp ứng yêu
BQL đầu tư &
cầu tiên độ thi công
XDTL 4
Đập phụ

Tiếp tục tạm dừng tham gia các
gói thầu mới của các dự án do
Bộ NN&PTNT quản lý cho
đến khi có báo cáo của Chủ
đầu tư về việc đã khắc phục
xong các tồn tại và báo cáo Bộ
ra văn bản chấp thuận
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TT

3

4

5

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư

Đánh giá của Chủ
đầu tư/Chủ dự án

Gói thầu XL1: Kênh và CTTK
TNHH B4, Bbm1, dự án Nâng cấp hệ
thống công trình thủy lợi Thạch
Nham, tỉnh Quảng Ngãi

11,234

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 6
cầu tiên độ thi công

Công ty Cổ phần xây
dựng và vật tư thiết Gói thầu XL7: Kênh và CTTK
bị 7
S22B, dự án Nâng cấp hệ thống
Công ty Cổ phần đầu công trình thủy lợi Thạch Nham,
tư và xây dựng An tỉnh Quảng Ngãi
Thuận

31,986

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 6
cầu tiên độ thi công

Công ty
Hùng Tiến

6

Trong liên danh thi công gói
thầu XL9: Kênh và CTTK chính
Công ty TNHH XD
Bắc đoạn từ K0 – K3, dự án
thương mại Tín
Nâng cấp hệ thống công trình
Nghĩa
thủy lợi Thạch Nham, tỉnh
Quảng Ngãi

7

Gói thầu XL10: Kênh và CTTK
chính Bắc đoạn từ K3-K6+818,
Công ty cổ phần xây
dự án Nâng cấp hệ thống công
dựng Minh Anh
trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh
Quảng Ngãi

Hình thức xử lý

- Nhắc nhở, chấn chỉnh.
- Yêu cầu các chủ đầu tư giám
BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu sát chặt chẽ trong quá trình
46,950
thực hiện hợp đồng, trường
XDTL 6
cầu tiên độ thi công
hợp không chuyển biến, kịp
thời báo cáo Bộ tạm dừng tham
gia các gói thầu mới của các dự
án do Bộ NN&PTNT quản lý
42,741

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 6
cầu tiên độ thi công

8

Trung tâm
nghệ phần
Thuỷ lợi

Thuộc liên danh thi công gói
thầu XL12: Cơ khí, điện và hệ
công
thống giám sát công trình đầu
mềm
mối, dự án Nâng cấp hệ thống
công trình thủy lợi Thạch Nham,
tỉnh Quảng Ngãi

19,914

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 6
cầu tiên độ thi công

9

Công ty CP Tập Gói thầu XL16: Kênh và CTTK
đoàn đầu tư xây B6 dự án Nâng cấp hệ thống

24,261

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 6
cầu tiên độ thi công

4
TT

Tên nhà thầu

Tên gói thầu/ Dự án

dựng Đông Đô-BQP

công trình thủy lợi Thạch Nham,
tỉnh Quảng Ngãi

Giá trị
(106 đồng)

Chủ đầu tư

Đánh giá của Chủ
đầu tư/Chủ dự án

10

Công ty CP đầu tư
Gói thầu 05-XL dự án Hệ thống
và Phát triển nông
kênh hồ IaMơr
thôn

34,716

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 8
cầu tiến độ

11

Tổng Công ty Xây Gói thầu 04-XL, dự án Hồ chứa
dựng Trường Sơn
nước EaH’leo 1

412,556

BQL đầu tư & Không đáp ứng yêu
XDTL 8
cầu tiến độ

Hình thức xử lý

