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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu  

 Gói thầu “Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán dự án” 

 

 Kính gửi: Các nhà thầu tham gia dự thầu Gói thầu “Tư vấn lập thiết kế 

chi tiết và dự toán dự án” thuộc dự án Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung 

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 1064/QĐ-STTTT ngày 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 dự toán dự án” thuộc dự án Xây dựng các cơ sở dữ 

liệu dùng chung tỉnh Điện Biên, thông tin như sau: 

 1. Danh sách nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV Tư vấn Công nghệ Thông tin 

Đắc Ngân và Công ty TNHH Giải pháp HP. 

- Mã Số thuế: 3702173961 - Công tyTNHH Một Thành Viên Tư Vấn Công 

Nghệ Thông Tin Đắc Ngân,0315491778 - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HP  

- Giá đề nghị trúng thầu: 1.783.426.680 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm 

tám mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn, sáu trăm tám mươi đồng.). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 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 



 Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Chủ đầu tư 

(Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên) để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết 

hợp đồng: 

 - Thời gian dự kiến ký hợp đồng: Ngày 04 tháng 7 năm 2022. 

 - Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên - Phố 4 - Phường 

Nam Thanh - TP.Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên; Điện thoại: 0215.3835.661. 

 Trân trọng./. 

                                                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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