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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sản xuất và phát sóng chương trình 

 truyền hình để phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Bắc Kạn  
                 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 17/9/2018 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sản xuất 

và phát sóng chương trình truyền hình để phục vụ công tác thông tin đối ngoại 

của tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau: 

 1.Thông tin chung về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

  - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MEKAMEDIA Việt Nam 

 - Địa chỉ: Số 159/79 Cầu Giấy, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

  - Giá trúng thầu: 127.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai bảy 

triệu, năm trăm nghìn đồng (Giá trên đã bao các loại thuế và phí). 

 - Loại hợp đồng: Trọn gói. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ). 

 - Lý do trúng thầu: Công ty TNHH MEKAMEDIA Việt Nam có Hồ sơ 

báo giá hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu trong bản Yêu cầu báo giá và là nhà thầu có giá 

chào thấp nhất. 

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

2.1. Nhà thầu: Công ty TNHH Bách Hợp Việt Nam.  

- Địa chỉ: Số 10B, ngõ 63 Thái Thịnh, phườngThịnh Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội. 

- Lý do không được lựa chọn trúng thầu: Công ty TNHH Bách Hợp Việt 

Nam có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102842132 

nhưng hồ sơ chưa thể hiện rõ danh mục ngành nghề liên quan đến gói thầu; Hồ 

sơ báo giá không có các hợp đồng tương tự nhiệm vụ gói thầu. Do vậy, Công ty 

TNHH Bách Hợp Việt Nam có năng lực không phù hợp để thực hiện gói thầu. 

Giá chào của công ty là: 130.000.000đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) cao 

hơn giá chào của Công ty TNHH MEKAMEDIA Việt Nam. 

 2.2. Nhà thầu: Công ty TNHH Truyền thông Tuệ Lâm  

- Địa chỉ:  Số 86, tổ 5A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 

- Lý do không được lựa chọn trúng thầu: Công ty TNHH Truyền thông Tuệ 

Lâm có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV số 

0107011484 nhưng không có danh mục ngành nghề kinh doanh liên quan đến 



gói thầu; Không có các hợp đồng tương tự thực hiện gói thầu. Do vậy, Công ty 

TNHH Truyền thông Tuệ Lâm có năng lực không phù hợp để thực hiện gói thầu 

Giá chào của nhà thầu: 131.000.000đ (Một trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn), 

cao nhất trong 03 nhà thầu tham dự gói thầu. 

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhà thầu đã trúng thầu 

là Công ty TNHH MEKAMEDIA Việt Nam tiến hành nộp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng và có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Tổ 1A, phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào 09h00 ngày 21/9/2018 

để ký hợp đồng thực hiện gói thầu này. 

 Trân trọng thông báo./. 
 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Công ty TNHH MEKAMEDIA Việt Nam;  

- Công ty TNHH Bách Hợp Việt Nam; 

- Công ty TNHH Truyền thông Tuệ Lâm; 

- Giám đốc Sở; 

- Các thành viên Tổ Chuyên gia; 

- VPS; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Ngần 
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