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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu “Tư vấn lập thiết kế chi tiết và Tổng dự toán” dự án Xây dựng nền 

tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên 

 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số  1058/QĐ-STTTT 04/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Tư vấn 

lập thiết kế chi tiết và Tổng dự toán” dự án Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố 

thông minh tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

 1. Danh sách nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư 

vấn ICT 

- Địa chỉ: Số 3A, Tổ 3A phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

- Mã số thuế: 0100377722 

- Giá đề nghị trúng thầu: 835.652.160 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi 

lăm triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn, một trăm sáu mươi đồng.). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày 

- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không có. 

- Các thông tin khác: Không 

 2. Danh sách nhà thầu không được chọn 

  - Không có 

 3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với nhà thầu được chọn 

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

nghị Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT đến Sở Thông 



tin và Truyền tỉnh Điện Biên hoàn thiện và ký kết hợp đồng cho gói thầu nêu trên 

trong ngày 05/7/2022. 

 Trân trọng./.                                   

Nơi nhận: 

 - Các nhà thầu dự thầu; 

 - Ban QLDA ; 

 - Lưu: VT, KHTC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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