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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /TB-STNMT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng  02  năm 2022 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Lô thầu số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Hương Khê và huyện 

Nghi Xuân (mã lô thầu: VILG-HTI-TS-03.1) của gói thầu VILG-HTI-TS-03 

thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

thực hiện  tại tỉnh Hà Tĩnh 

    Kính gửi:  

                   - Liên danh Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản và Công ty cổ 

phần Khoáng sản và Môi trường Việt Nam; 

                    - Liên danh nhà thầu Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS- Công 

ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Công trình 1 - Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và 

dịch vụ tài nguyên môi trường; 

    

  Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở 

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

thầu Lô thầu số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Hương Khê và huyện 

Nghi Xuân (mã lô thầu: VILG-HTI-TS-03.1) của gói thầu VILG-HTI-TS-03 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 lô thầu VILG-HTI-TS-03.1, với nội dung như sau: 

 I. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, giá dự thầu 

 1. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 

STT Tên nhà thầu Địa chỉ Ghi chú 

1 

Liên danh Công ty cổ phần Đo 

đạc và Khoáng sản và Công ty cổ 

phần Khoáng sản và Môi trường 

Việt Nam 

Số 80 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội Tham dự lô số 

01 

2 

Liên danh nhà thầu Trung tâm 

Công nghệ phần mềm và GIS- 

Công ty CP tư vấn đầu tư xây 

dựng Công trình 1 - Công ty cổ 

phần tư vấn công nghệ và dịch vụ 

tài nguyên môi trường (GIS-CT1-

TESCO) 

Số 28 Phạm Văn Đồng, 

Phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội Tham dự lô số 

01 

  



2 

 

2. Giá dự thầu 

STT Tên nhà thầu  Giá dự thầu  
Giá trị giảm 

giá (VND) 

1 
Liên danh Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng 

sản và Công ty cổ phần Khoáng sản và Môi 

trường Việt Nam 
19.075.610.073 3.624.365.914 

2 

Liên danh nhà thầu Trung tâm Công nghệ 

phần mềm và GIS- Công ty CP tư vấn đầu tư 

xây dựng Công trình 1 - Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ và dịch vụ tài nguyên môi 

trường (GIS-CT1-TESCO) 

19.529.041.104 0 

 

 II. Kết quả đánh giá của HSDT 

Nội dung 

Liên danh Công ty cổ 

phần Đo đạc và Khoáng 

sản và Công ty cổ phần 

Khoáng sản và Môi 

trường Việt Nam 

Liên danh nhà thầu Trung tâm 

Công nghệ phần mềm và GIS- 

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng 

Công trình 1 - Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ và dịch vụ tài 

nguyên môi trường (GIS-CT1-

TESCO) 

Lô số 01   

1. Đánh giá sơ bộ Đạt Đạt 

2. Đánh giá chi tiết Đạt Đạt 

3. Giá đánh giá 15.429.728.012 19.527.448.522 

4. Xếp hạng nhà thầu 1 2 

5. Kết quả hậu kiểm Đạt Không hậu kiểm 

 

 III. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

 1. Nhà thầu trúng thầu lô số 01  

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Hương Khê và huyện Nghi Xuân 

(mã lô thầu VILG-HTI-TS-03.1) 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng 

sản và Công ty cổ phần Khoáng sản và Môi trường Việt Nam.  

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng 

sản; Mã số đăng ký kinh doanh: 0104575757;  

+ Thành viên liên danh: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Môi trường Việt 

Nam; Mã số đăng ký kinh doanh: 0106227177. 



3 

 

- Giá trúng thầu: 15.429.722.000 VND (Bằng chữ:Mười lăm tỷ, bốn trăm 

hai mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng). Giá trị trên đã bao gồm 

thuế giá trị gia tăng; 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.  

- Phạm vi công việc: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; CSDL thống kê, kiểm 

kê; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và CSDL giá đất cho các đơn vị hành 

chính cấp xã, cấp huyện của huyện Hương Khê và huyện Nghi Xuân. 

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

được lựa chọn của từng nhà thầu:  

Số TT Tên nhà thầu Lý do 

1 

Liên danh nhà thầu Trung tâm Công nghệ 

phần mềm và GIS- Công ty CP tư vấn đầu 

tư xây dựng Công trình 1 - Công ty cổ phần 

tư vấn công nghệ và dịch vụ tài nguyên môi 

trường (GIS-CT1-TESCO) 

Nhà thầu xếp hạng thứ 2. 

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

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 02 năm 2022; 

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh - Địa chỉ: Số 12A, 

đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lô 

thầu số 01 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Hương Khê và huyện Nghi 

Xuân (mã lô thầu: VILG-HTI-TS-03.1) của gói thầu VILG-HTI-TS-03 thuộc Dự 

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

để các nhà thầu được biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                 

- Như trên; 

- Giám đốc, Phó GĐ PT; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG, VTN. 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Thanh Điện 
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