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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Mua sắm (phần mềm, thuê
thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai các ứng dụng phần mềm),
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 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;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 20/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan
nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt
động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
nhưng không yêu cầu phải lập dự án;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chính trị - xã hội, tổ
chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài
sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh
về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông
tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh
về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa
phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
Theo Biên bản đánh giá Hồ sơ mời thầu của Tổ trưởng tổ giúp việc triển
khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm định số
2608/2019/BCTĐ-KQĐT-CNDTT ngày 26/8/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn
Đầu tư Phát triển công nghệ mới, đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công báo và
Tin học và Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Mua sắm
(phần mềm, thuê thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai các ứng dụng
phần mềm), Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung
chủ yếu sau:
1. Tên gói thầu: Mua sắm (phần mềm, thuê thiết bị công nghệ thông tin
phục vụ triển khai các ứng dụng phần mềm), Nâng cấp Cổng thông tin điện tử
tỉnh Quảng Ngãi.
2. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh.
3. Đơn vị lập Hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển
công nghệ mới.
4. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu:
Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/9/2019 đến 08 giờ 00 phút ngày 23/9/2019
(trong giờ hành chính).
5. Giá bán Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/ 01 bộ hồ sơ.
6. Thời gian đóng thầu và mở thầu:
- Đóng thầu: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2019.
- Mở thầu: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2019.
7. Địa điểm bán và nộp Hồ Sơ mời thầu:
Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3824771, Fax: 0255.3822217.
8. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ Dự thầu:

Tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu được nêu đầy
đủ trong Hồ sơ mời thầu.
Trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu, yêu cầu phải tuân thủ và không
được thay đổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá trong Hồ sơ mời thầu.
Điều 2. Giao Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển công nghệ mới
chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà thầu theo đúng các
quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng Phòng Quản trị -Tài vụ, Tổ giúp việc triển khai nâng cấp
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, các bộ phận và cá nhân có liện quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Phát
triển công nghệ mới;
- VPUB: Ban TVĐU;CVP, PCVP,
BCH Công đoàn VP, QTTV,CBTH;
- Lưu: VT, QTTV(03b).

Nguyễn Minh Đạo

