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     Bắc Kạn, ngày 20  tháng 12 năm 2019 
 

 

THÔNG BÁO 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” 

 
                   
 

 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK 

 

          Căn cứ Quyết định số 462 /QĐ-STNMT, ngày 20/12/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc 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”. 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên, với những nội dung như sau: 

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). 

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. 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu 

đến Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn  để đàm 

phán ký kết Hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.  

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên (Th/h); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Chánh Văn phòng Sở; 
- Trung tâm CNTT (Đăng tải trên 

Website của Sở). 
Gửi bản giấy: 
-Như trên; 

- Mạng đấu thầu quốc gia; 
- Báo Đấu thầu; 
 Lưu: VT; Kế toán. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 
       Chu Mạnh Hùng 
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