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Số: 09/TB-STNMT-BĐS An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ DỰ ĐỊNH TRAO HỢP ĐỒNG 

Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh  

(Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04) 

Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA04 

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang” 

 

Kính gửi:  

- Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC; 

- Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành; 

- Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC; 

- Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ và Công ty 

Cổ phần đầu tư và dịch vụ quốc tế Hoàng Gia; 

- Liên danh Công ty TNHH Thiết bị BTN Việt Nam - Công ty 

Cổ phần Vật tư và Thiết bị văn phòng CDC. 

 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-STNMT-VILG ngày 22/12/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04). 

Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang (bên mời thầu) thông báo Kết quả 

lựa chọn nhà thầu và dự định trao hợp đồng thực hiện Gói thầu số 28: Trang bị 

thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04), cụ thể như sau: 

1. Danh sách nhà thầu trúng thầu và dự định trao hợp đồng 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã 

gói thầu: VILG-G-AGI-04). 

- Giá trị trúng thầu: 9.170.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm bảy 

mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). 
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2. Danh sách Nhà thầu không trúng thầu và lý do: 

2.1. Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC có giá 

đánh giá là 9.181.336.000 đồng. 

Lý do không trúng thầu: Nhà thầu không được phê duyệt chấp thuận hồ sơ 

chào giá và trao hợp đồng do nhà thầu có giá đánh giá được xếp hạng thứ 2. 

2.2. Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT có giá đánh giá là 9.282.834.000 đồng. 

Lý do không trúng thầu: Nhà thầu không được phê duyệt chấp thuận hồ sơ 

chào giá và trao hợp đồng do nhà thầu có giá đánh giá được xếp hạng thứ 3. 

2.3. Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC có giá đánh giá là 9.358.250.000 đồng. 

Lý do không trúng thầu: Nhà thầu không được phê duyệt chấp thuận hồ sơ 

chào giá và trao hợp đồng do nhà thầu có giá đánh giá được xếp hạng thứ 4. 

2.4. Liên danh Công ty TNHH Thiết bị BTN Việt Nam – Công ty Cổ phần 

Vật tư và Thiết bị văn phòng CDC có giá đánh giá là 9.372.410.000 đồng. 

Lý do không trúng thầu: Nhà thầu không được phê duyệt chấp thuận hồ sơ 

chào giá và trao hợp đồng do nhà thầu có giá đánh giá được xếp hạng thứ 5. 

2.5. Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ và Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Dịch vụ quốc tế Hoàng Gia có giá đánh giá là 9.380.060.000 đồng. 

Lý do không trúng thầu: Nhà thầu không được phê duyệt chấp thuận hồ sơ 

chào giá và trao hợp đồng do nhà thầu có giá đánh giá được xếp hạng thứ 6. 

Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang (Bên mời thầu) xin thông báo đến 

các Nhà thầu kết quả trúng thầu và dự định trao hợp đồng nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, VILG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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