
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-KHTC 
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua 

sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2021 

Điện Biên, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

 
Kính gửi: 

 
 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   
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 849/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh 
Điện Biên về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn 

vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
09/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua sắm trang thiết bị tài sản tập 

trung đợt 1 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-STTTT ngày 02/7/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp 
đặt thiết bị văn phòng tỉnh Điện Biện đợt 1 năm 2021 thuộc Kế hoạch và kinh phí 

mua sắm trang thiết bị tài sản tập trung đợt 1 năm 2021; 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị kết quả lựa 

chọn nhà thầu khung thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 

năm 2021 với các nội dung sau: 

I. Danh sách nhà thầu trúng thầu:  

1. LDXUANTIEN-2021 

Địa chỉ: tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2. Giá trúng thầu: 23.572.143.000 đồng  

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, một trăm bốn 

mươi ba nghìn đồng chẵn) (đã bao gồm VAT). 

3. Loại hợp đồng: Thoả thuận khung mua sắm tập trung số 03/2021/TTK-
STTTT- LDXUANTIEN-2021 ngày 06/7/2021 giữa Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Điện Biên – LDXUANTIEN-2021. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 09/7/2021 
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II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn. 

1. Nhà thầu: Công ty TNHH một thành viên Việt Hạt  

2. Nhà thầu: Trung tâm Điện Tử - Điện lạnh nội thất Xuân Nội  

Lý do nhà thầu không trúng thầu: Nhà thầu không đạt tiêu chuẩn về năng 
lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. 

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với các nhà thầu được lựa chọn: 

Căn cứ Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với Nhà thầu 

trúng thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Kho bạc nhà nước tỉnh; 
- LDXUANTIEN-2021; 
- Báo đấu thầu; 

-Trang TTĐT về TSNN - Cục Quản lý Công sản, 

Bộ Tài chính; 
- BBT website http://dic.gov.vn; 
- Lưu: VT, KHTC (8). 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Vũ Anh Dũng 
 

 


