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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Phần mềm Hệ thống chuyển 

đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp” thuộc dự án Xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh 

tỉnh Đắk Nông 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về  

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu 

thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh 

Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng 

Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk 

Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông 

minh tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-STTTT ngày 03/6/2022 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án: 

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh 

tỉnh Đắk Nông; 
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Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT và E-HSĐXTC gói thầu:“Phần mềm 

Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp” của 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Công nghệ thông tin Đắc Ngân; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Tư vấn thương mại dịch vụ CNTT 

Gia Hưng tại Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu số 311/BCTĐ-GH, 

ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Phần mềm Hệ thống 

chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp” thuộc dự án 

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh 

tỉnh Đắk Nông, như sau:  

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tin học Tri Thức 

- Địa chỉ: Số 38E Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 028 - 2228 6677            Fax: 028 - 62748006 

- Mã số thuế: 0304363608 

2. Giá trúng thầu: 2.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm triệu 

đồng). 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị thuộc Sở; nhà thầu trúng thầu và 

các cơ quan, đơn vị liên quan trách chịu nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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