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THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu “Mua sắm thiết bị” thuộc nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị đảm bảo 

hoạt động các nhiệm vụ chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang  

Sở Thông tin và Truyền thông 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-STTTT ngày 10/8/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu “Mua sắm thiết bị” thuộc nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị đảm bảo hoạt động các 

nhiệm vụ chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Thông tin và Truyền thông; 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên Thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu Gói thầu mua sắm thiết bị thuộc nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị đảm bảo 

hoạt động các nhiệm vụ chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Thông tin và 

Truyền thông, cụ thể như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm dịch vụ tổng hợp Hòa Thắng. 

2. Địa chỉ: Số nhà 119 - Tổ 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện 

Biên Phủ - tỉnh Điện Biên. 

3. Giá đề nghị trúng thầu: 2.467.570.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn 

trăm sáu mươi bảy triệu, lăm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).  

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên trân trọng Thông báo và đề 

nghị Trung tâm dịch vụ tổng hợp Hòa Thắng đến Sở Thông tin và Truyền thông 

hoàn thiện và ký kết hợp đồng cho gói thầu nêu trên trước ngày 16/8/2020. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Các nhà thầu dự thầu; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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