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Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

thực hiện trên đại bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

09/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản tập 

trung tỉnh Điện Biên năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-STTTT ngày 29/6/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tài 

sản tập trung tỉnh Điện Biên năm 2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị kết quả lựa 

chọn nhà thầu khung thực hiện việc Mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên năm 

2022 với các nội dung sau: 

I. Danh sách nhà thầu trúng thầu:  

1. Liên danh Toàn Thịnh - Thành Đạt - Sơn Thủy - SHARP - Mạnh 

Hưng - Tân Tiến - Tân Thái Hà - Thành Nam. Địa chỉ: Số nhà 31 - Tổ dân phố 

4 - phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. 

2. Giá trúng thầu: 22.215.180.000 đồng  

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, hai trăm mười lăm triệu, một trăm tám mươi 

triệu đồng chẵn) (đã bao gồm VAT). 

3. Loại hợp đồng: Thoả thuận khung mua sắm tập trung số 05/2022/TTK-

STTTT- Liên danh Toàn Thịnh - Thành Đạt - Sơn Thủy - SHARP - Mạnh Hưng - 

Tân Tiến - Tân Thái Hà - Thành Nam  ký ngày 8/7/2022 giữa Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Điện Biên - Liên danh Toàn Thịnh - Thành Đạt - Sơn Thủy - 

SHARP - Mạnh Hưng - Tân Tiến - Tân Thái Hà - Thành Nam. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 11/7/2022 
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II. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với các nhà thầu được lựa chọn: 

Căn cứ Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với Nhà thầu 

trúng thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Liên danh Toàn Thịnh - Thành Đạt - Sơn 

Thủy - SHARP - Mạnh Hưng - Tân Tiến - Tân 

Thái Hà - Thành Nam; 

- Báo đấu thầu; 

-Trang TTĐT về TSNN - Cục Quản lý Công 

sản, Bộ Tài chính; 

- BBT website http://dic.gov.vn; 

- Lưu: VT, KHTC (8). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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