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CÔNG TY TNHH TRUNG VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 51/2020/ĐMT-TV Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020 

V/v: Mời tham gia Đề xuất Chào giá gói thầu 

Điện Mặt Trời áp mái: Gói thầu Điện mặt trời áp 

mái 750kWp tại NMTĐ ĐAKPIA, huyện Kon 

Rẫy, Tỉnh Kon Tum. 

 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi:  

CÔNG TY TNHH TRUNG VIỆT là Chủ đầu tƣ của dự án Điện mặt trời áp mái 

750kWp tại nhà máy thủy điện ĐAKPIA , huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum . 

Hiện nay Công ty chúng tôi mời tham gia chào giá cạnh tranh Gói thầu EPC Điện 

mặt trời áp mái: Tư vấn thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, hiệu chỉnh, đưa vào 

sử dụng và chuyển giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, nhà xưởng. Của dự án 

Điện mặt trời áp mái 750kWp tại NMTĐ ĐAKPIA. 

Công ty chúng tôi trân trọng kính mời đơn vị đủ tƣ cách pháp nhân, năng lực, kinh 

nghiệm và có điều kiện tham gia đề xuất chào giá của hai dự án nêu trên, hồ sơ chào 

giá gửi về địa chỉ nhƣ sau: 

Văn phòng giao dịch: 

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 2B Trần Thánh Tông, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: Ông Vũ Hoài Sơn 0963421222. 

- Thời gian nộp Hồ sơ đề xuất: Trƣớc 17giờ 00 phút ngày 20/8/2020 tại địa chỉ trên. 

- Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ đề xuất (01 bản chính, 03 bản sao). 

Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, Bên mời thầu s  tiến hành m  thầu, đánh 

giá hồ sơ đề xuất và s  mời đại diện của Nhà thầu trúng thầu đến thƣơng thảo các điều 

kiện hợp đồng. 

Trân trọng kính mời! 
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TT NỘI DUNG - MÔ TẢ 
ĐƠN GIÁ  

(vnđ) 
GHI CHÚ 

A PHẦN KHẢO SÁT, LÊN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ     

I KHẢO SÁT THIẾT KẾ, LÊN PHƢƠNG ÁN SOLAR    

1 

Khảo sát hiện trạng công trình: 
+) Khảo sát vị trí lắp đặt tấm pin: bao gồm của mái nhà 

xƣ ng, mái nhà máy điện, nhà   - văn phòng, san lấp mặt 

bằng làm mái dựng nhà Nông trại mới; hiện trạng mái nhà 

xƣ ng (diện tích, kết cấu, hƣớng, độ dốc, chiều cao); 

+) Khảo sát hiện trạng trạm biến áp cũ, lắp mới trạm Biến 

áp 750kVA Dak Pia. 

+) Khảo sát vị trí lắp đặt inverter, khảo sát đƣờng hƣớng 

lắp đặt của dây, cáp điện, thang máng cáp; 

+) Khảo sát nguồn nƣớc rửa pin, hệ thống đƣờng cấp nƣớc 

rửa pin; 

+) Vị trí xây dựng Kho chứa – Chất thải nguy hại; 

+) Khảo sát mặt bằng hạ tầng, phƣơng án tập kết trang 

thiết bị thi công, phƣơng án tập kết thiết bị vật tƣ thi công 

lắp đặt. 

 

  

II 
THIẾT KẾ PHƢƠNG ÁN, KỸ THUẬT DỰ ÁN, LÊN 

PHỐI CẢNH MÔ PHỎNG 
   

1 
- Thiết kế mặt bằng bố trí tấm pin, hệ thống khung xƣơng 

mounting gắn pin. Thiết kế Mái nhà lắp Pin. 
   

2 
- Thiết kế công suất, lựa chọn phƣơng án inverter, phƣơng 

án sắp xếp String, vị trí lắp đặt inverter. 
   

3 
- Thiết kế phƣơng án, lựa chọn dây ẫn AC, DC, lên 

phƣơng án tháng máng cáp. 
   

4 
- Thiết kế tủ điện AC, DC cho tấm pin, inverter, tủ đấu nối 

trạm biến áp, lắp mới 750kVA 
   

5 - Dựng phối cảnh review dự án.    

III 
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, TIẾP ĐỊA, TRẠM 

BIẾN ÁP 
   

  
- Xây dựng phƣơng án chống sét, thiết kế chi tiết hệ thống 

thu sét chủ động. 
   

  
- Thiết kế hệ thống tiêp địa  cho tấp pin, inverter, AC, DC, 

truyền dẫn, bãi cọc tiếp địa. 
   

IV 
THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỬA PIN; NHÀ KHO CHỨA 

CHẤT THẢI NGUY HẠI 
   

V THIẾT KẾ HT GIÁM SÁT (ROUNTER INTERNET IP)   Online App 

VI 
LỰA CHỌN THIẾT BỊ, CÔNG SUẤT THIẾT BỊ, CHẠY 

MÔ PHỎNG PVSys (Hoặc bản đồ Bức xạ Worldbank) 
   

  
- Lên phƣơng án thiết bị (chủng loại thiết bị, công suất 

thiết bị). 
   

  
- Mua data dữ liệu bức xạ vùng tại vị trí công trình trong 

20 năm. 
   

  
- Chạy mô phỏng hiệu suất dự án dựa trên data bức xạ kết 

hợp phƣơng án thiết bị. 
   

VIII LÊN BẢNG TIÊN LƢỢNG, LẬP DỰ TOÁN THIẾT KẾ    

  - Lập bảng tiên lƣợng, dựa trên thiết kế khả thi.    
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  - Lập dự toán thiết kế.    

IX 
LẬP BẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT 
   

  

- Căn cứ bảng dự toán, kết quả mô phỏng PVSyst, thông số 

thiết bị, biên độ lãi suất ngân hàng, bảng giá điện, tiêu hao 

thiết bị để lập bảng phân tích tài chính. 

   

  
- Căn cứ kết quả xác định hiệu quả đầu tƣ: điểm hòa vốn 

PP, đánh giá hiệu suất đầu tƣ ROI 
   

B 
GIÁM SÁT, THI CÔNG, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU, 

CHẠY THỬ. 
 

 

C 

PHẦN THÍ NGHIỆM, THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PPA, NGHIỆM THU 

EVN, HÒA LƯỚI, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH, BÀN 

GIAO. 

  

  TỔNG CỘNG CHI PHÍ 
 

  

  


