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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh 

thông tin của tỉnh Gia Lai. 

Thuộc nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an 

ninh thông tin của tỉnh Gia Lai. 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI 

  

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 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 hộỉ, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai, ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 04/02/2021 của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

thực hiện nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống 

thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”;  

Căn cứ Hợp đồng số 11/HĐ-STTTT ngày 05/02/2021 của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và 

duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTCNTT&TT ngày 22/02/2021 của Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập Tổ 

giúp việc triển khai gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an 

toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”; 

 Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTCNTT&TT ngày 23/02/2021 của Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và 
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cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”; 

  Xét Tờ trình ngày 25/02/2021 của Tổ trưởng Tổ giúp việc về việc đề nghị phê 

duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ 

“Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của 

tỉnh Gia Lai”. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” 

thuộc nhiệm vụ “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh 

thông tin của tỉnh Gia Lai”, với những nội dung sau: 

1/ Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, địa chỉ 

114/17 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 

2/ Giá trúng thầu: 198.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám 

triệu đồng chẵn) 

 (Giá trị trên đã bao gồm thuế và chi phí trọn gói cho công tác bảo trì hệ thống 

trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh trong 

quá trình bảo trì và xử lý sự cố).  

3/ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4/ Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng. 

5/ Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh 

Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Điều 2. Tổ trưởng Tổ giúp việc, Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ, Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng thuộc Trung tâm CNTT&TT, Giám 

đốc Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn và thủ trưởng các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

 

Nơi nhận : 
- Như Điều 2;                 

- Lưu: VT, HSDA. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Dũng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-03T15:20:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông<ictgl.stttt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-03T15:20:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông<ictgl.stttt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




