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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN PHÒNG
Số: 10 /QĐ-VP

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Ðề cương và dự
toán chi tiết nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và 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 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; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLTBTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và
Đầu tư – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND
tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch
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;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ nâng cấp
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Trung tâm Công báo và
Tin học,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề cương và Dự
toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung
sau:
- Tên gói thầu: Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng
thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
- Giá gói thầu: Ước tính 30 triệu đồng (sẽ chuẩn xác trong dự toán chi tiết
nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt);

- Nguồn vốn: sử dụng nguồn kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm
2019 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi (Kế hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh; Quyết định số 125/QĐ-VP ngày 25/12/2018 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (theo Chương V, Mục 1 của
Nghị định 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);
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 01/2019;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 02/2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng: Hành chính – Tổ chức, Quản trị Tài vụ; Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học; Tổ giúp việc và các đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
-VPUB: BTV Đảng ủy, CVP,PCVP, KT-TH,
VX, KSTTHC, CBTH;
- Lưu VT, CBTH.
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