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THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

– Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

– Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã;  

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 28/01/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và Dự toán dự án: Nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-KHĐT ngày 04/3/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao 

hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa 

bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 5/4/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Xây dựng, 

cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ 

sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống 

Đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-STTTT ngày 12/5/2022 của Sở Thông tin và 

truyền thông Ninh Bình về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 
“Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động 



thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây 
dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; 

Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà 
thầu gói thầu trên với những nội dung sau: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: 20220411139-00 

- Tên gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị 

- Dự toán gói thầu:  14.802.382.000 đồng 

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: 5/2022 

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 

- Tên nhà thầu: Liên danh Trung tâm Điện tử Viễn thông Thanh Hoà – Công 

ty TNHH sản xuất kinh doanh Điện tử Viễn thông Nhật Minh 

Điện thoại: 024.3552.7225 

Địa chỉ trụ sở đại diện liên danh: Số 44, Ngõ 475/20 đường Nguyễn Trãi, 

phường Hạ Định, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Giá trúng thầu: 14.767.388.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm 

sáu mươi bẩy triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn). 

- Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh (Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; 

Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 57 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

3. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được 

lựa chọn của các nhà thầu:  

 

TT 
Danh sách nhà thầu không 

được lựa chọn 
Lý do không được lựa chọn của các nhà 

thầu: 

1 
Công ty Cổ phần phát triển 
đầu tư xây dựng An Thành 

Không đáp ứng về Năng lực và kinh nghiệm 

(cụ thể: Chỉ có 01 hợp đồng tương tự đính 
kèm file E-HSDT; trong đó giá trị hợp đồng 

không đáp ứng yêu cầu) 
 



Sở Thông tin và truyền thông Ninh Bình thông báo đến nhà thầu tham dự 
đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Sở Thông tin và truyền thông 

Ninh Bình để hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày 
thông báo./. 

 
 

N¬i nhËn: 

- Các nhà thầu tham dự đấu thầu; 
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
- Ban QLDA Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB; 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Đoàn Thanh Hải 
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