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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /TB-STTTT Trà Vinh, ngày 15 tháng  4  năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế thi 

công và dự toán thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh 

(giai đoạn 2) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung 

 

Căn cứ Quyết định số: 61/QĐ-STTTT ngày 15/4/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư 

vấn lập thiết kế thi công và dự toán thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ 

thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh 

Trà Vinh (giai đoạn 2). 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến nhà thầu tham dự gói thầu 

nêu trên kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung. 

2. Địa chỉ: Số 256/5 Pasteur, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Giá trúng thầu: 1.048.158.431 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm 

bốn mươi tám triệu một trăm năm mươi tám ngàn bốn trăm ba mươi mốt đồng). 

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

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

 Đề nghị nhà thầu trúng thầu tiến hành liên hệ với Sở Thông tin và Truyền 

thông để hoàn thiện hợp đồng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban GĐ Sở; 

- BQLDA; 

- LĐ Văn phòng; 

- BBT: Cổng TTĐT, Trang TT Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
 

 


		2021-04-15T14:46:13+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T14:56:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T14:56:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




