
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:       /TB-SKH Lào Cai, ngày       tháng      năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến - Sở Kế hoạch và  

Đầu tư Lào Cai 
 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKH ngày 03/11/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt 

thiết bị phòng họp trực tuyến - Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 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:  

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại X Media (Địa chỉ : 

031 đường Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). 

  - Giá trúng thầu: 176.290.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu 

hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./). 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2020 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng). 

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa 

chọn (không có). 

3.  Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai xin thông báo cho nhà thầu được lựa 

chọn trúng thầu đến để hoàn thiện, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp 

đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Thời gian ký hợp đồng: Trước ngày 09/11/2020. 

Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, khuôn viên khối II, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Nam cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: 0214.842487                                         

Thông báo này thay cho giấy mời, qua thời gian trên nhà thầu không đến để 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 

sẽ hủy kết quả trúng thầu theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận:  
- Công ty CP TM X Media; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Hoàng Văn Hồng 
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