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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và phần mềm lần 1 

thuộc Dự án Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống 

mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên (lần 1) 

 

   

  Kính gửi: Các nhà thầu tham gia dự thầu Gói thầu Mua sắm, lắp đặt 

thiết bị và phần mềm lần 1. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu 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 1533/QĐ-STTTT ngày 20/9/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 

thiết bị và phần mềm lần 1 thuộc Dự án Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông 

tin cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên (lần 1), 

thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

 1. Danh sách nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu: Liên danh IDS - Tân Tiến (0106307506 - Công ty Cổ phần Giải 

pháp IDS Việt Nam, 5600181974 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN 

TIẾN ĐIỆN BIÊN)  

* Thành viên liên danh thứ 1:  

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần giải pháp IDS Việt Nam  

- Đại diện là: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ:  Phó Tổng giám đốc  

(Giấy ủy quyền số 1603/QĐ-HĐQT ký ngày 16/03/2021) 

- Địa chỉ: P1703 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 0243 555 1429   

- Tài khoản: 0741107556688 tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Thăng 

Long. 

- Mã số thuế: 0106307506 

* Thành viên liên danh thứ 2: 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Tân Tiến Điện Biên 



- Đại diện: Ông Trần Ngọc Dương  Chức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ: 704, Tổ 2, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 

- Điện thoại: 0215 831 234  

- Tài khoản: 36010000090634 tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, chi nhánh 

tỉnh Điện Biên. 

- Mã số thuế: 5600181974 

2. Giá trúng thầu: 17.310.558.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm mười 

triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn). 

+ Công ty CP giải pháp IDS Việt Nam: 15.192.970.000 đồng (Mười năm tỷ, một 

trăm chín mươi hai triệu, chín trăm bảy mười nghìn đồng). 

+ Công ty TNHH Tân Tiến Điện Biên: 2.117.588.000 đồng (Hai tỷ, một trăm mười 

bảy triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng). 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 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: 21/9/2022. 

 - 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam 

 

        


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T16:30:47+0700
	HÀ NỘI
	Phạm Thanh Nam<nampt@dic.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-20T16:36:11+0700


		2022-09-20T16:36:26+0700


		dic@dic.gov.vn
	2022-09-20T16:36:59+0700




