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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ
hình ảnh camera giám sát ở các khu cách ly tập trung
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 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 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
78/TTr-STTTT ngày 05 tháng 8 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ lưu
trữ (NAS) hình ảnh camera giám sát ở các khu cách ly tập trung, với những nội
dung chủ yếu sau:
1. Đơn vị thực hiện mua sắm: Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Giá gói thầu: 210.000.000 ng ( ai tr m mư i triệu ng) ã bao g m
thuế VAT (chi tiết tại Danh mục đính kèm Tờ trình số 78/TTr-STTTT ngày 05
tháng 8 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông).
3. Ngu n vốn: ngu n quản lý hành chính ã giao ầu n m còn thừa là
50.000.000 ng và ngu n sự nghiệp giáo dục và ào tạo ã giao ầu n m là
160.000.000 ng.
4. ình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ ịnh thầu rút gọn.
5. Loại hợp

ng: Trọn gói.

6. Th i gian bắt ầu lựa chọn nhà thầu: Quý III n m 2021.
7. Th i gian thực hiện hợp

ng: 05 ngày, kể từ ngày hợp

ng có hiệu lực.
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Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ
tục lựa chọn nhà thầu theo úng quy ịnh của pháp luật.
Điều 3. Quyết ịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh V n phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám ốc Sở Tài chính,
Giám ốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám ốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ịnh này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT-tuan.
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