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THƯ CHẤP THUẬN 

HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Về việc 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) 

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 TNHH Tin học Tuấn Thành 

 

Căn cứ Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA04/05 ngày 

02/11/2021 của Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai cấp Trung ương và Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành về việc 

Cung cấp trang thiết bị thuộc gói thầu “Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh” 

mã số VILG-G-FrA.04; 

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 chấp 

thuận thuận Hồ sơ dự thầu và 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. Nhà thầu được chấp thuận hồ sơ dự thầu và 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). 

2. Kế hoạch trao hợp đồng: 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 
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- Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng vào ngày 24/12/2021 tại Văn 

phòng Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang (Địa chỉ: 837 Trần Hưng Đạo, 

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

- Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị 

10% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền 917.060.000 đồng (Bằng chữ: 

Chín trăm mười bảy triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn) và thời gian 

hiệu lực là thời gian thực hiện hợp đồng cộng thêm 28 ngày. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 

nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng, cam kết của nhà thầu trong hồ sơ báo giá và đảm bảo thời gian hoàn 

thành đúng tiến độ và chất lượng theo hồ sơ báo giá, trong đó Nhà thầu phải cam 

kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ báo giá. Chủ 

đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát 

hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày 24/12/2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, VILG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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