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THÔNG BÁO 

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm bộ máy vi tính văn 

phòng (bao gồm cả thiết bị lưu điện), máy in, máy tính xách tay văn phòng 

thuộc dự án: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý - năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-STC ngày 02/7/2020 của Giám đốc sở Tài 

chính tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: 

Mua sắm bộ máy vi tính văn phòng (bao gồm cả thiết bị lưu điện), máy in, máy 

tính xách tay văn phòng thuộc dự án: Mua sắm tài sản theo phương thức tập 

trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý - năm 2020; 

Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

trên như sau. 

I. Nhà thầu trúng thầu 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Trung. 

- Thành viên liên danh thứ nhất: Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông  

Đại diện bởi: Ông Nguyễn Tiến Trung        Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Số 392, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Điện thoại: 0210.3868.566                         Fax: 0210.3993.088 

- Thành viên liên danh thứ hai: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và 

dịch vụ Quang Trung 

Đại diện là bà: Nguyễn Thị Thu Hằng            Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Số 186, tổ 5, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

Điện thoại: 0918635166 

2. Giá trúng thầu: 6.100.650.000 đồng ( Sáu tỷ một trăm triệu sáu trăm 

năm mươi nghìn đồng chẵn) 

- Giá trúng thầu ở trên đã bao gồm thuế, phí, các chi phí vận chuyển, lắp đặt 

và bảo hành tại đơn vị sử dụng. 
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3. Loại hợp đồng: Thỏa thuận khung. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện Thỏa thuận khung: 90 ngày. 

II. Danh sách nhà thầu không được chọn 

1. Nhà thầu: Công ty TNHH Thiên Hưng. 

2. Nhà thầu: Liên Danh Thiên Trường + Nguyên Ngọc 

3. Nhà thầu: Công ty TNHH TMDV Nam Sơn Phú Thọ 

Lý do: Các nhà thầu không được chọn có thứ tự xếp hạng theo giá dự thầu 

lần lượt là thứ hai, thứ ba và thứ tư. 

III. Các nội dung khác 

1. Bên mời thầu mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện, ký kết Thỏa 

thuận khung. Trường hợp nhà thầu không thực hiện sẽ không được nhận lại bảo 

đảm dự thầu và xử lý theo quy định hiện hành. 

2. Thông báo này làm căn cứ để nhà thầu không được lựa chọn thực hiện 

thủ tục nhận lại bảo đảm dự thầu. 

 

Nơi nhận: 
- Báo Đấu thầu (để đăng tải); 

- Liên danh TTCNTT và TT và Công ty CP 

ĐTXD và CV Quang Trung; 

- Công ty TNHH Thiên Hưng; 

- Liên Danh Thiên Trường + Nguyên Ngọc; 

- Công ty TNHH TMDV Nam Sơn Phú Thọ; 

- Lưu VT (06b). 

GIÁM ĐỐC 
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