
THƯ CHẤP THUẬN E - HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

 

 Kính gửi: 
 
 

Công ty Cổ phần phát triển đầu tư 
xây dựng An Thành 

 

 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói thầu: “Cung cấp 

và lắp đặt thiết bị” công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020; 

  Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-STTTT ngày 22/11/2021 của Sở Thông tin và 

truyền thông Ninh Bình về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung 

cấp và lắp đặt thiết bị” công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020; 

Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu” xin 

thông báo đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói 

thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị” công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020 với giá 

hợp đồng 3.718.143.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười tám triệu, một trăm 

bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) với thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày. 

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: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 25/11/2021, tại địa điểm: Sở Thông tin và 

Truyền thông Ninh Bình; 

- Thời gian ký kết hợp đồng: 25/11/2021; tại địa điểm: Sở Thông tin và Truyền 

thông Ninh Bình, gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 

21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của Hồ sơ mời thầu với số tiền 3% giá trị hợp 

đồng và thời gian hiệu lực: 15 ngày kể từ khi nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa 

vụ bảo hành theo quy định. 

Văn bản này là một phần không 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 và 

thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà 

thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ 

mời thầu. 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 25 tháng 11 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và 

không được nhận lại bảo đảm dự thầu./. 

 

ĐẠI DIỆN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Đoàn Thanh Hải 
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