
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKH-TTr Lào Cai, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v thông báo kết quả giải quyết kiến 

nghị của nhà thầu 
 

Kính gửi:  Công ty TNHH NETANDROID Việt Nam 

(Địa chỉ: Tẩng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu Đô thị Trung Yên,  

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) 

Ngày 02/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số: 

818/VPUBND-KSTT ngày 02/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về việc 

xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung 

cấp và lắp đặt rèm chống nắng, thảm trải sàn, chăn ga gối, nệm Nhà đa năng của 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai” (sau đây gọi tắt là “Gói thầu”). 

Sau khi nhận được Văn bản 818/VPUBND-KSTT, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và đã báo cáo kết 

quả giải quyết kiến nghị của nhà thầu tại Báo cáo số: 496/BC-SKH ngày 27/8/2021.  

Căn cứ kết quả giải quyết kiến nghị của Hội đồng Tư vấn, quyết định giải 

quyết kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông 

báo kết quả giải quyết kiến nghị của nhà thầu đối với Gói thầu như sau: 

1. Hủy thầu đối với gói thầu Cung cấp và lắp đặt rèm chống nắng, thảm trải 

sàn, chăn, ga gối, đệm nhà đa năng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào 

Cai. Nguyên nhân: (i) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-

HSMT theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013; (ii) E-HSMT 

đăng tải không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu (thiếu nhiều nội dung, 

tiêu chí đánh giá quan trọng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Đấu thầu 

năm 2013. 

2. Tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên theo đúng quy 

định của pháp luật về đấu thầu.  

3. Xử phạt đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và Tư 

vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4. Hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị đã được nhà thầu Công ty TNHH 

NETANDROID Việt Nam nộp cho HĐTV. 



Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai 

và cung cấp thông tin để nhận hoàn trả phí giải quyết kiến nghị đã nộp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để Quý Công ty được biết. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hồng 
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