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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu  

 Gói thầu “Kiểm thử phần mềm dự án” thuộc dự án Xây dựng  

các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên 

 

   

  Kính gửi: Các nhà thầu tham gia dự thầu Gói thầu “Kiểm thử 

phần mềm dự án” 

 

 

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 1373/QĐ-STTTT ngày 24/8/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Kiểm thử phần 

mềm dự án” thuộc dự án Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên, 

thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

 1. Danh sách nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Công nghệ DMT Việt Nam 

- Địa chỉ: DV01-LK14 Khu dịch vụ B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Mã số thuế: 0106744182 

- Giá đề nghị trúng thầu: 4.289.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm tám 

mươi chín triệu đồng) 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ triển khai dự án (36 tháng). 

- 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: 27/8/2022. 

 - Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông  - Phố 4 - Phường Nam Thanh - 

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

 Trân trọng./.  

                                                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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