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THÔNG BÁO 

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 

 

Kính gửi: 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) 

 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-CNTTTT ngày 20/7/2022 của Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông về việc 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. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau: 

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

- 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 sáu nghìn đồng).  

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

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

2. Danh sách và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu: Không có. 

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà trúng thầu: 

- Thời gian dự kiến ký kết hợp đồng: ngày 21/7/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Địa chỉ: Số 

20, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Chiềng Cơi, TP Sơn La. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo đến nhà thầu 

tham dự đấu thầu được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhà thầu tham gia đấu thầu; 

- Ban GĐTT; 

- Phụ trách các bộ phận; 

- Lưu: VT, HSDALieu. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                               Trần Thị Luyến 
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