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THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu Mua sắm, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị
Dự án: Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ
họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014;
Căn cứ Nghị định số 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 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 15/8/2014;
Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự
án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến;
Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân
bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục
đầu tư (đợt 19);
Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến;
Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-STTTT ngày 03/11/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu Mua sắm, lắp đặt và đào
tạo chuyển giao công nghệ thiết bị, Dự án: Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực
tuyến;
Căn cứ Báo cáo số 450/BCĐG-TCG ngày 29/10/2021 về đánh giá E-HSĐXKT và Báo
cáo số 450B/BCĐG-TCG ngày 3/11/2021 về đánh giá E-HSĐXTC của Công ty TNHH Long
Thành Vạn Đạt và biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 08/11/2021 giữa Sở Thông tin và
Truyền thông và Công ty cổ phần Ademax;
Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật ngày 29/10/2021
và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thàu ngày 09/11/2021 của Tổ thẩm định thành
lập theo Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 07/4/2021 và đề nghị của Trưởng Ban quản lý
dự án;
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-STT&TT ngày 11/11/2021 của Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông Quảng Nam về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu
Mua sắm, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị Dự án: Mở rộng hệ thống Hội
nghị truyền hình trực tuyến;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thông báo cho các đơn vị tham gia đấu
thầu kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1.Đơn vị trúng thầu:
Công ty cổ phần ADEMAX
Đại diện

: Ông Nguyễn Danh Thuận Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa chỉ
: Số 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận
Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại

: (84-4) 62 567 666

Tài khoản

: 1291 0000 9 666 86

Mở tại
Hà Nội

Fax: (84-4) 628 22 561

: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hoàng Mai,

Mã số thuế

: 0106062951

Giá trúng thầu: 18.499.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm chín mươi
chín nghìn đồng chẵn./.).
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.
2.Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lí do không được lựa chọn
của từng nhà thầu:
STT Tên nhà thầu

Lý do

1

Công ty TNHH công nghệ TQT

Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh
nghiệm của nhân sự

2

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xếp hạng thứ hai về tài chính
CDM
3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
này. Nhà thầu trúng thầu phải gửi văn bản chấp thuận và đến Sở Thông tin và Truyền thông
Quảng Nam để hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam thông báo để các nhà thầu được biết.
Nơi nhận:
- BQLDA

GIÁM ĐỐC

- CNTT-BCVT;
- Lưu: VT.
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