
Kính gửi:  

- Công ty TNHH Thiết Bị Giải Pháp Kết Nối số; 

 - Công ty Cổ phần Công nghệ và Tài nguyên môi trường Thành 

Nam; 

 - Liên danh DHC. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-BDT ngày 14/11/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh Cao Bằng, v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Gói thầu số 3: 

Xây dựng Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác Dân tộc tỉnh Cao Bằng; 

thuê dịch vụ máy chủ và duy trì phần mềm trên Appstore. 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (chủ đầu tư) thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu, gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công 

tác Dân tộc tỉnh Cao Bằng; thuê dịch vụ máy chủ và duy trì phần mềm trên 

Appstore, như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Giải Pháp Kết Nối Số 

- Địa chỉ: Số 57 Phạm Hy Lượng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Mã định danh: vn0313963256 

- Giá trúng thầu: 2.845.000.000 đồng, (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn 

mươi lăm triệu đồng chẵn) 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu: 

2.1. Nhà thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và Tài nguyên môi trường 

Thành Nam 

Địa chỉ: Số 32, Ngõ 49/66/10 Phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-BDT 

V/v thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Cao Bằng, ngày 14 tháng 11 năm 2022 



Lý do: E-HSDT của nhà thầu có tổng số điểm (cũng như số điểm của một 

số tiêu chuẩn tổng quát) thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu, tổ chuyên gia 

đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật và không được tiếp tục xem xét về tài 

chính. 

2.2. Nhà thầu: Liên danh DHC 

Địa chỉ: Số nhà 5, ngõ 75/105/2A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Lý do: E-HSDT của nhà thầu có tổng số điểm (cũng như số điểm của một 

số tiêu chuẩn tổng quát) thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu, tổ chuyên gia 

đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật và không được tiếp tục xem xét về tài 

chính. 

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, đơn vị trúng 

thầu không đến ký kết hợp đồng thì xem như nhà thầu từ chối thực hiện. Khi đó 

Ban Dân tộc sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

 Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu 

được biết./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc 

tỉnh Cao Bằng; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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