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Lạng Sơn, ngày 16 tháng 09  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Phân hệ Quản lý  

dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị hành chính sự 

nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn” 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ các Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách 

nhà nước của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 

ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương 

trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 29/05/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Phân hệ 

khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu Tài chính;  

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Phân hệ khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu Tài chính;  



Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-STC ngày 22/7/2019 về việc phê duyệt hồ 

sơ mời thầu gói thầu “Phân hệ Quản lý dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết 

toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn”; 

Căn cứ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu gói thầu “Phân hệ Quản lý dự toán 

– Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị 

xã phường thị trấn”; 

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu “Phân hệ Quản lý dự 

toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn 

vị xã phường thị trấn” của Công ty TNHH Thương mại và công nghệ MT Hà 

Nội thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-STC ngày 30/08/2019 của Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói 

thầu “Phân hệ Quản lý dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị 

hành chính sự nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn”; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng giữa Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơnvà Công ty TNHH Giải pháp công nghệ B&T Việt Nam ngày 10/09/2019  

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Phân hệ 

Quản lý dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị hành chính sự 

nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn” của Công ty TNHH công nghệ thương 

mại dịch vụ Minh Tín thực hiện. 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-STC ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Phân hệ Quản lý dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị hành 

chính sự nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn” 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn xin thông báo tới nhà thầu kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu “Phân hệ Quản lý dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các 

đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn”, với các nội dung 

như sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ B&T Việt 

Nam. 

2. Giá trúng thầu: 2.948.150.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm bốn 

mươi tám triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.) 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

5. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa 

chọn: 

STT Nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn 



1 
Công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng 

Nguyễn Hoàng 

Không đạt điểm tối thiểu Bảng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 

thuật 

2 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và hỗ trợ 

phát triển công nghệ IVT 

Không đạt điểm tối thiểu Bảng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 

thuật 

 

Sở Tài chính thông báo và mời nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Công 

nghệ B&T Việt Nam đến Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn để đàm phán và ký kết 

hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo. 

Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn - Số 02, đường Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng Sở; 

- Lưu VT, THTK
T
. 
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Vũ Hoàng Quý 
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