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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa phục 

vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Dự toán: Mua sắm, nâng cấp hệ 

thống máy chủ và thiết bị chuyên dùng 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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 26/06/2014 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: Mua sắm thiết bị tường lửa phục 

vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc dự toán: "Mua sắm, nâng cấp hệ 

thống máy chủ và thiết bị chuyên dùng"; 

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 20/8/2022 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa phục 

vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc dự toán: Mua sắm, nâng cấp hệ 

thống máy chủ và thiết bị chuyên dùng; 

Căn cứ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn Quản lý dự án Á 

Châu lập; 

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 530/BC-AP ngày 13/9/2022 của 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu An Phú; 

Xét đề nghị của Bên mời thầu tại Tờ trình số 02/TTr-BMT ngày 13/9/2022             

về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa 

phục vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Dự toán: Mua sắm, nâng cấp 

hệ thống máy chủ và thiết bị chuyên dùng; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa phục vụ 

nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Dự toán: Mua sắm, nâng cấp hệ thống 

máy chủ và thiết bị chuyên dùng, với nội dung chính sau đây: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa phục vụ nâng cấp Trung tâm 

tích hợp dữ liệu. 

2. Tên dự toán: Mua sắm, nâng cấp hệ thống máy chủ và thiết bị chuyên 

dùng. 

3. Giá trị gói thầu: 3.151.660.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm năm 

mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). 
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4. Nguồn vốn đầu tư: Đã giao tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La. 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu trộng rãi trong nước (qua mạng). 

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.  

7. Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.  

8. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.  

9. Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý III năm 2022.  

10. Nội dung E-HSMT gồm các phần:  

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu  

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu  

       Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

    (Chi tiết trích xuất E-HSMT) 

11. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. 

Điều 2. Đơn vị tư vấn đấu thầu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư 

triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện 

hành của nhà nước. 

Điều 3. Các bộ phận, cá nhân, đơn vị có liên quan và Công ty TNHH Tư 

vấn Quản lý dự án Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
- Như điều 3;  

- BLĐ TT;  

- Lưu VT, HSDA Lieu . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Luyến 
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