
BỘ VÃN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TẦM CHIẾU PHIM QUỐC GIA Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Sô-J.Ỹj/TBKQĐT-TTCPQG //à  Nội, ngàyũéthảngũĩ năm 2019

Kính gửi: cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại công văn số 3264/BVHTTDL- 
KHTC ngày 19/9/2014 của Bộ về thực hiện một số điều về công tác đấu thầu nêu 
tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gửi thông 
tin kết quả lựa chọn nhà thầu; cụ thể:
A. Thông tin chung:
L Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

- Địa chỉ: 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35142189 Fax: 024.35142278

2. Tên dự án: Đầu tư chuyển đổi công năng khu Văn phòng Điện ảnh và cải tạo 
các phòng chiếu phim thành 08 phòng chiếu phim chất lượng cao.

THÔNG BÁO KÉT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả ỉựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
3. Kết quả đấu thầu:

- xếp hạng 1: Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy dầu khí Việt Nam.
4. Quyết định phê duyệt: số 276/QĐ-TTCPQG ngày 02 tháng 5 năm 2019
5. Giá trúng thầu: 1.500.435.000 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy dầu khí Việt Nam
7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Đề nghị Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tin 
theo quy định. Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Ông Trịnh Tuấn Ngọc; số điện 
thoại: 0904282833, email: trinhtuanngoc@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn.
"  GIÁM ĐỐC

Nỡi nhận;
- Như trên;
- Lưu VT.
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