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THÔNG BÁO MỜI THẦU
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI
TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM AEON – TÂN PHÚ CELADON
Công ty TNHH AEON Việt Nam (“AEON Việt Nam” hoặc “Chúng tôi”) được thành lập theo Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp số 0311241512 ngày 07 tháng 10 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần thứ tám (8) ngày
23 tháng 04 năm 2021, hiện đang đầu tư vào 5 lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại 6 tỉnh thành Việt Nam.
Tính đến cuối tháng 02 năm 2022, AEON Việt Nam đã đầu tư và phát triển: 6 Trung tâm Mua sắm và Trung
tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON; 28 Cửa hàng chuyên doanh (bao gồm các thương hiệu: Glam
Beautique, AEON Bicycle, PETEMO, AEON Wellness); 7 Siêu thị vừa và nhỏ (AEON MaxValu); 1 kênh Thương
mại Điện tử (AEON EShop); cùng 1 Trung tâm phân phối AEON khu vực TP.HCM.
AEON Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu dự án “phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên mái

của 3 Trung tâm mua sắm AEON”. Dự án sẽ gồm nhiều giai đoạn và sẽ được triển khai đầu tiên tại Trung tâm
mua sắm AEON – Tân Phú Celadon (quận Tân Phú, TP.HCM).
Dự án nêu trên sẽ được thực hiện theo hình thức ESCO, cụ thể là nhà thầu sở hữu hệ thống, chịu trách
nhiệm về vận hành và hiệu suất. Về phía AEON Việt Nam, chúng tôi sẽ thu mua lượng điện sản xuất được từ
hệ thống. Sau khi kết thúc vòng đời dự án, nhà thầu sẽ chuyển giao quyền sở hữu hệ thống cho AEON Việt
Nam.
AEON Việt Nam kính mời các nhà thầu có kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án nêu trên
cho giai đoạn “CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THÔNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI TRUNG

TÂM MUA SẮM AEON – TÂN PHÚ CELADON”
1. Thời gian mở thầu: 13h00, 11/03/2022
2. Thời gian đóng thầu: 17h00, 09/04/2022. Hồ sơ dự thầu được gửi sau 17h00 ngày 09 tháng 04 năm
2022 sẽ không được xem xét.
3. Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển: 16h00, 18/04/2022
4. Địa chỉ nộp hồ sơ thầu:
•

Quý nhà thầu vui lòng gửi hồ sơ bản cứng về Công ty TNHH AEON Việt Nam
-

Địa chỉ: Trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon, số 30 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận
Tân Phú, TP.HCM

-

Điện thoại: (+8428) 6288 7711 – Nhánh máy lẻ: 600

-

Người nhận: (Bà) Bùi Mai Trâm – Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

•

Đồng thời, quý nhà thầu vui lòng gửi hồ sơ bản mềm với định dạng PDF được lưu trong thiết bị USB
đính kèm trong hồ sơ bản cứng.

5. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn
AEON Việt Nam kính mời quý nhà thầu gửi hồ sơ chào thầu/hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh rằng quý nhà
thầu đáp ứng đầy đủ năng lực pháp lý và tài chính, có năng lực kỹ thuật cung cấp các dịch vụ với phạm vi
công việc tương tự cho các tổ chức/khách hàng trước đây, gồm có:
a. Năng lực kỹ thuật
b. Tình trạng pháp lý & Năng lực tài chính
c.

Đề xuất về giá

d. Loại Hợp đồng
6. Thông tin chi tiết của dự án:
Để hiểu rõ mô tả cụ thể về dự án “CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THÔNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI
TRÊN MÁI TRUNG TÂM MUA SẮM AEON – TÂN PHÚ CELADON”, quý nhà thầu vui lòng tham khảo thông
tin chi tiết tại:
-

Đường link thông tin: ĐÂY

-

Mã QR:

7. Thông tin liên hệ để được giải đáp các thắc mắc và thông tin tham khảo
•

Trường hợp cần làm rõ thông tin liên quan đến dự án, quý nhà thầu vui lòng gửi email theo mẫu dưới
đây.

•

-

Địa chỉ Email: facility.hq@aeon.com.vn

-

Tiêu đề Email: LÀM RÕ RFP CỦA SOLAR SYSTEM

AEON Việt Nam sẽ tổng hợp các câu hỏi và cung cấp câu trả lời dưới dạng bảng câu trả lời và gửi cho
tất cả các nhà thầu trong thời gian sớm nhất. (Lưu ý: AVN chỉ giải đáp câu hỏi được gửi qua email

trước ngày 31/03/2022)
•

Quý nhà thầu quan tâm và có nhu cầu khảo sát thực tế vị trí lắp đặt dự án, vui lòng đăng ký theo link
và liên hệ với chúng tôi để sắp xếp theo thông tin như sau:
-

Link đăng ký: ĐÂY

-

Mã QR đăng ký:

-

Người phụ trách: (Ông) Nguyễn Thành Phát

-

Điện thoại: 0937 721 737

-

Địa chỉ: Trung tâm Mua sắm AEON Tân Phú Celadon, số 30 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân
Phú, TP.HCM

AEON Việt Nam kính mời đại diện quý nhà thầu có quan tâm gửi Hồ sơ dự thầu dự án nêu trên của chúng tôi.
Trân trọng cảm ơn ./.
ĐẠI DIỆN AEON VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

