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THÔNG BÁO  
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu 
SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP” năm 2017 thuộc Dự án mua tạp chí 

KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019 
 

 
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTTL ngày 08/9/2017 của Giám đốc Trung 

tâm Thông tin – Tư liệu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 
Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP” năm 
2017 thuộc Dự án mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019. 

Trung tâm Thông tin – Tư liệu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu trên với những nội dung sau: 

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thông tin và Công 

nghệ IT Group Việt Nam.  
- Địa chỉ: Số 22/1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. 
- Giá trúng thầu: 2.345.000.000 đồng. 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: đến 31/12/2017. 
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được 

lựa chọn của các nhà thầu. 

STT Danh sách nhà thầu 
không được lựa chọn Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu 

1 Công ty Cổ phần Thông tin 
& Giáo dục IEG 

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu không nộp bảo lãnh dự 
thầu theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định 
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  

2 
Công ty TNHH Dịch vụ 
Thông tin Khoa học và 
Công nghệ Trí Việt 

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu không đáp ứng được nội 
dung yêu cầu cung cấp biên bản nghiệm thu hợp đồng 
theo quy định tại Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu vi phạm 
mục 2, điểm 2.1 tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và 
kinh nghiệm được quy định tại Chương III quy định 
tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu 



Trung tâm Thông tin – Tư liệu thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu 
thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Trung tâm Thông tin – Tư liệu để 
đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các Nhà thầu; 
- Website Trung tâm (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, L.6. 
 

 
 

 


