
 UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /QĐ-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Chương trình: Kết nối mạng MAN đến Quận ủy Cẩm Lệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 

Của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của 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 chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-STTTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-STTTT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban quản lý dự án Bưu chính, 

Viễn thông năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 
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Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Công trình: Kết nối mạng MAN đến Quận ủy Cẩm Lệ; 

 Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Bưu chính, Viễn thông năm 2019 tại Tờ 

trình số 125/TTr-BQLDABCVT ngày 26 tháng 4 năm 2019 (nộp thẩm định trực 

tuyến ngày 07 tháng 5 năm 2019) về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Chương trình: Kết nối mạng MAN đến Quận ủy Cẩm Lệ, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kết nối mạng 

MAN đến Quận ủy Cẩm Lệ, với các nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.  

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

1. Ban quản lý dự án Bưu chính, Viễn thông năm 2019 có trách nhiệm tuân 

thủ các quy định trong quá trình lập hồ sơ mời thầu; chịu trách nhiệm về sự phù 

hợp của hồ sơ mời thầu so với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật 

khác có liên quan và Quyết định số 109/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 4 năm 2019 

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật Công trình: Kết nối mạng MAN đến Quận ủy Cẩm Lệ.  

2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Ban quản lý dự án Bưu 

chính, Viễn thông năm 2019 có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục 

lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Các phòng: Kế hoạch - Tài chính,  Bưu chính - Viễn thông, Trưởng 

Ban quản lý dự án Bưu chính, Viễn thông năm 2019 thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC (Hi). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-STTTT ngày    /5/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 

 

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 1: 

Xây lắp hạ tầng 

truyền dẫn kết nối 

mạng MAN đến 

Quận ủy Cẩm Lệ 

và cung cấp thiết 

bị 

127.053.318 

 

Nguồn ứng 

dụng và 

phát triển 

công nghệ 

thông tin 

năm 2019 

Chào hàng cạnh 

tranh qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý II năm 

2019 

Hợp đồng 

trọn gói 
60 ngày  

2 

Gói thầu số 2: 

Giám sát thi công 

xây lắp và lắp đặt 

thiết bị 

3.027.472 

(*) 

Chỉ định thầu 

(quy trình rút 

gọn) 

 
Quý II năm 

2019 

Hợp đồng 

trọn gói 
60 ngày  

Tổng giá 02 gói thầu   130.080.790 đồng 

 

(*) Đề nghị thực hiện giảm 3% giá trị gói thầu khi lựa chọn nhà thầu 
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