
 

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

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số: 44/TB-STP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 12 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Xây dựng Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến,  

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang  

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Phú Phẩm. 

 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-STP ngày 23/12/2020 của Sở Tư pháp tỉnh 

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

Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang.  

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo: 

1. Đơn vị trúng thầu 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Phú Phẩm. 

- Giá trúng thầu: 342.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai 

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

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: 10 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 TNHH một thành viên Phú Phẩm đến Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang để ký kết hợp đồng, trong thời gian từ ngày 24/12/2020 đến ngày 

25/12/2020. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thông báo); 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu:  VT, XDKTTHPL&PBGDPL PBGDPL. 

Đ.Thành 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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