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UBND TỈNH BẮC KẠN  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 462/QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

 

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Nâng cấp,  mở rộng phần 

mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn”. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế 

hoạch Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng 

phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nhiệm vụ 

Nâng cấp mở rộng phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc 

Kạn;  

  Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 15/11/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu số 03: 

Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc 

Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-STNMT ngày 17/12/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật của gói thầu “Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý, sử dụng cơ 

sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn”; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về tài chính số 1812/2019/BC-

HNMDA ngày 18/12/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Công 

nghệ Thông tin Hà Nội;  

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 19/12/2019 giữa Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn và Công ty Cổ 

phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 1912/BC-KP 

ngày 19/12/2019 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Phát. 
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Theo đề nghị của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường tỉnh Bắc Kạn,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp, mở 

rộng phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn”, với những 

nội dung chủ yếu sau đây: 

1.Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK 

- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 024 6251 0750                           

- Mã số thuế: 0104080296 

2. Giá trúng thầu: 1.390.182.338, đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín 

mươi triệu một trăm tám mươi hai nghìn ba trăm ba mươi tám đồng). 

Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế. 

3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:120 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm 

bảo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa 

lý EK và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 3 (Th/h); 

- Sở Tài chính Bắc Kạn; 

- Kho bạc nhà nước Bắc Kạn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở. 

Gửi bản giấy: 
- Sở Tài chính Bắc Kạn; 

- Kho bạc nhà nước Bắc Kạn; 

Lưu: VT. Kế toán (10 b) 

 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
    Nông Văn Kỳ 
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