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THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020” 

 
 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-STTTT ngày  23/12/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm 

thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu trên với những nội dung sau: 

Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Truyền 

hình. 

- Địa chỉ: Số 32B - Tổ 14B Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Tp Hà Nội. 

- Giá trúng thầu: 1.669.800.000 (Việt Nam đồng) 

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng 

chẵn). 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thông báo đến các nhà thầu tham 

dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Tĩnh để hoàn thiện và ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ ngày thông báo./. 

N¬i nhËn: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các nhà thầu tham dự đấu thầu; 
- Website Sở Thông tin và Truyền thông  

(đăng thông tin);  

- Báo đấu thầu; 

- Lưu: VT, VP2. 

 

GIÁM ĐỐC 
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