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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ  

thuộc Dự toán: Nâng cấp, duy trì phục vụ hệ thống thư điện tử công vụ 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

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

Căn cứ Nghị định 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 24/QĐ-CNTTTT ngày 22/6/2022 của Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ thuộc Dự toán: 

Nâng cấp, duy trì phục vụ hệ thống thư điện tử công vụ; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 221/BC-QLDA ngày 18/7/2022 của 

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý dự án Á Châu; 

Căn cứ Biên bản số 235/BB-CNTTTT ngày 19/7/2022 giữa Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông và Công ty cổ phần giải pháp HT về việc thương 

thảo hợp đồng Gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công 

vụ thuộc Dự toán: Nâng cấp, duy trì phục vụ hệ thống thư điện tử công vụ; 

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BMT ngày 20/7/2022 cảu Bên mời thầu về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bảo trì 

phần mềm thư điện tử công vụ thuộc Dự toán: Nâng cấp, duy trì phục vụ hệ thống 

thư điện tử công vụ; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 401/BC-AP ngày        

20/7/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu An Phú; 

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm nâng 

cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ thuộc Dự toán: Nâng cấp, duy trì phục 

vụ hệ thống thư điện tử công vụ với các nội dung sau: 

- Nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần giải pháp HT 

- Địa chỉ: Số 2, ngách 39/65, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

- Giá đề nghị trúng thầu: 142.316.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi 

hai triệu ba trăm mười mười sáu nghìn đồng).  
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-  Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Bộ phận hành chính, bộ phận kỹ thuật, bộ phận phần mềm có trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo đúng văn bản phê duyệt, đồng 

thời tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư, đấu thầu và mua 

sắm dịch vụ. 

Điều 3. Các Ông (Bà) phụ trách các bộ phận có liên quan và nhà thầu chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HSDALieu. 

 

 

 

 

 

Trần Thị Luyến 
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