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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày     tháng  3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 

Gói thầu VILG-HTI-CS-01: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự 

án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại  

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Kính gửi: Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính 

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 23/3/2021 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu VILG-HTI-CS-01: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo tới các nhà thầu kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với nội dung như sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa 

chính thuộc Tổng cục Quản lý đất đai; 

- Địa chỉ: số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội; 

- Giá đề nghị trúng thầu: 1.258.857.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm 

năm mươi tám triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng). Giá trị trên đã bao gồm 

thuế giá trị gia tăng; 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng; 

- Phạm vi công việc: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai huyện Đức Thọ, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. 

- Các nội dung cần lưu ý (nếu có): Không. 

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

được lựa chọn của từng nhà thầu: Không (do chỉ có 01 nhà thầu tham dự). 



 

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

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2021; 

- Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Hà Tĩnh - Số12A, đường Võ Liêm Sơn, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc, Phó GĐ PT; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG, VTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

     Hồ Huy Thành 
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