
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số: 40/TB-STP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Xây dựng Cơ sở dữ liệu chứng thực  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số OSP. 

 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-STP ngày 16/11/2020 của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng 

Cơ sở dữ liệu chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo: 

1. Đơn vị trúng thầu 

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số OSP. 

- Giá trúng thầu: 575.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi lăm 

triệu đồng). Giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí phần mềm, cài đặt phần mềm 

và hướng dẫn sử dụng, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.. 

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Tên đơn vị và lý do không trúng thầu: không có. 

3. Đề nghị Công ty cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số OSP đến 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang để ký kết hợp đồng, trong thời gian từ ngày 

17/11/2020 đến ngày 25/11/2020. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Tư pháp (báo cáo); 

- Như trên (thông báo); 

- Trang TTĐT STP 

- Lưu:  VT, XDKTTHPL&PBGDPL PBGDPL. 

Đ.Thành 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 

 


		2020-11-26T10:20:56+0700
	Việt Nam
	Đặng Thị Thanh Hương<huongstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-11-26T10:21:37+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




