UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98 /TB-SGDĐT

An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Gói thầu số 03
Chủ đầu tư
Nguồn vốn

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu
Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng
: các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản
lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm
: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
: Kinh phí sự nghiệp tập trung năm 2017 sang năm 2018

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-SGDĐT ngày 29/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh An Giang về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh
gói thầu: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu
tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm
trung tâm;
Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-SGDĐT ngày 19/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Trang bị Video hỗ
trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn
cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm,
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
nêu trên, nội dung như sau:
I. Danh sách nhà thầu trúng thầu
1. Tên gói thầu số 03: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các
mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm
lấy trẻ làm trung tâm
2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Giáo Dục
3. Địa chỉ: 58/666 Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM.
4. Giá trúng thầu: 475.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng
chẵn) bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian
thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng).
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định
của pháp luật).
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9. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp tập trung năm 2017 sang năm 2018.
II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:
1. Công ty TNHH SXTM Vân Anh: không đạt, do:
- Có hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ theo yêu cầu của hồ sơ yêu
cầu được duyệt: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu không có văn bản cam kết hàng hóa mới
100%, sản xuất từ năm 2017 trở về sau, không có văn bản cam kết cung cấp bản gốc
(hoặc được chứng thực bởi cơ quan chức năng) giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
và chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), đính kèm bản dịch tiếng việt (nếu có) đối với
hàng hóa nhập khẩu; không có văn bản cam kết cung cấp phiếu xuất xưởng và chứng
nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất đối với hàng hóa trong nước
- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu không có cam kết
không có hợp đồng không hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến thời điểm đóng
thầu
- Năng lực tài chính:

+ Kết quả hoạt động tài chính: Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Vân Anh có cung cấp bản sao báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016
không được chứng thực, không kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài
liệu sau đây: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị
gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã
nộp tờ khai; Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;Văn
bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa
vụ nộp thuế;Báo cáo kiểm toán (nếu có).
+ Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: Hồ sơ đề
xuất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vân Anh có kê khai doanh thu bình quân
hàng năm trong vòng 3 năm gần đây (2014, 2015, 2016) > 715 triệu theo yêu cầu của hồ
sơ yêu cầu nhưng không kèm theo các hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho các hợp đồng
cung cấp và lắp đặt thiết bị để chứng minh doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động
sản xuất, kinh doanh của nhà thầu.
+ Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH
Sản xuất Thương mại Vân Anh không có cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính
dành cho gói thầu với số tiền ≥ 100 triệu đồng theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.
- Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự: Hồ sơ đề xuất của
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vân Anh có kê khai kê khai các hợp đồng tương tự
cụ thể như sau:
+ Hợp đồng số 14/09/2015HĐMB-NK/VA tháng 09/2015 được ký với Công ty
TNHH Nội thất Hoàng Thành với giá trị 444,559 triệu đồng > 333 triệu đồng nhưng
không có ngày hợp đồng và hàng hóa không có tính chất tương tự theo yêu của hồ sơ yêu
cầu. Kèm theo bản sao hợp đồng không được chứng thực bởi cơ quan chức năng để
chứng minh.
+ Hợp đồng số 01/01/2015HĐMB ngày 03/01/2015 được ký với Công ty TNHH
MTV TM DV Châu Mai Loan với giá trị 1,357 tỷ đồng > 333 triệu đồng nhưng hàng hóa
không có tính chất tương tự theo yêu của hồ sơ yêu cầu. Kèm theo bản sao hợp đồng
không được chứng thực bởi cơ quan chức năng để chứng minh.
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- Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác: Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Sản
xuất Thương mại Vân Anh không có kê khai đơn vị bảo hành tại An Giang.
- Nhân sự chủ chốt: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu không có kê khai rõ cán bộ kỹ
thuật quản lý lắp đặt, không kèm theo bản sao bằng cấp tốt nghiệp, hợp đồng lao động
còn hiệu lực với nhà thầu để chứng minh; công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công, lắp đặt
theo yêu cầu hồ sơ yêu cầu, không kèm theo bản sao hợp đồng lao động còn hiệu lực với
nhà thầu để chứng minh. Đề nghị nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh (nếu
có) vấn đề nêu trên.
Nội dung làm rõ hồ sơ đề xuất, nhà thầu phải gửi văn bản và kèm theo các tài liệu
(nếu có) đến Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, Số 12 Đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ
Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trước 17 giờ 00 phút ngày 04/04/2018. Tuy nhiên,
đến hết 17 giờ 00 phút ngày 04/04/2018 nhà thầu không có văn bản làm rõ nên đơn vị tư
vấn đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đạt và không được xem xét đánh giá các
bước tiếp theo.
III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:
Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến nhà thầu được biết, đề nghị Công ty Cổ
phần Nghe Nhìn Giáo Dục liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang để nộp bảo lãnh
thực hiện hợp đồng, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng, chậm nhất không quá 20
ngày, kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Giáo Dục;
Công ty TNHH SXTM Vân Anh
- Lưu: VT, KH-TC.

Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n

Võ Bình Thư
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