UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3028

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2021

/TB-SGDĐT

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, qua mạng)
Gói số 05: Trang bị thiết bị máy tính quản lý, dạy và học bổ sung các trường
Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2020 – 2021
Kính gửi:

Liên danh MBA – Toàn Cầu

Căn cứ Quyết định số 3009/QĐ- SGDĐT ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói số 05:
Trang bị thiết bị máy tính quản lý, dạy và học bổ sung các trường, Bên mời thầu xin
thông báo như sau:
1. Thông tin về gói thầu:
: 20210541224 - 00, thời điểm đăng tải 14 giờ 32
phút, ngày 18/05/2021.
Tên gói thầu
: Gói số 05: Trang bị thiết bị máy tính quản lý,
dạy và học bổ sung các trường.
Giá gói thầu hoặc dự : 18.489.200.000 đồng.
toán được duyệt (nếu có)
Tên Bên mời thầu
: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
Hình thức lựa chọn nhà : Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng).
thầu
Thời gian thực hiện hợp : 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
đồng
Thời điểm hoàn thành : Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
đăng tải kết quả lựa
chọn nhà thầu

- Số E-TBMT
-

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Mã số doanh nghiệp : 0304184581,0309575998
hoặc số Đăng ký kinh
doanh của nhà thầu;
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Giá trúng thầu;

: Liên danh MBA – Toàn Cầu
: 14.049.980.000 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm
bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn
đồng).
: 14.049.980.000 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm
bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn
đồng).
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3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:
Đề nghị đại diện nhà thầu Liên danh MBA – Toàn Cầu liên hệ với Sở Giáo dục
và Đào tạo Tây Ninh; địa chỉ: 23 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, thành phố Tây Ninh,
tỉnh Tây Ninh, để hoàn thiện hợp đồng thực hiện gói thầu này trong thời hạn 20 ngày
kể từ ngày nhận được thông báo này.
4. Danh sách nhà thầu không trúng thầu:
Tên nhà thầu

Stt
1

Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT

2

Liên danh Đại Nam – Minh Nghĩa – BTN

3

Liên danh Viễn Thông – Phương Nam

4

Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Đạo

5

Công ty cổ phần phát triển Công Nghệ Cao

6

Liên danh Sao Mai – An Phát

7

Liên danh Phúc Gia Khang – Khai Trí – Incom
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Nhà thầu;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Đơn vị trúng thầu;

GIÁM ĐỐC

