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Điện Biên, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Tư vấn giám sát” thuộc Kế 

hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên 

 

 

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 1161/QĐ-STTTT ngày 11/10/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu “Tư vấn giám sát” thuộc Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên, cụ thể 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 (DV01-LK14 Khu dịch vụ B, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội – Mã số thuế: 0106744182). 

- Giá đề nghị trúng thầu: 118.875.897 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám 

triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi bảy đồng). 

- Các thông tin khác: Không 

 2. Danh sách nhà thầu không được chọn 

 - Không có. 

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

Nơi nhận: 
 - Các nhà thầu dự thầu; 

 - Ban QLDA ; 

 - Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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