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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai năm 2020” 

Thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai năm 2020”. 
 

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 19/2015/TT-BKH ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá 

trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  về Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng 

đấu thầu Quốc gia;  

Căn cứ Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 10/3/2020 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết nhiệm 

vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, 

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở 

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

Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” từ nguồn kinh phí quản lý hành 

chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-TTCNTT&TT ngày 27/4/2020 của Giám đốc 

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

Tổ giúp việc gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 
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Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTCNTT&TT ngày 02/6/2020 của Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-TTCNTT&TT ngày 30/6/2020 của Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai về việc phê duyệt Hồ 

sơ mời thầu gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai năm 2020” thuộc  nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu ngày 28/7/2020 của Tổ đánh giá Hồ 

sơ dự thầu gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 06/BBTTHĐ-TTCNTT&TT-

ISPACE-NGS ngày 07/8/2020 giữa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông tỉnh Gia Lai và Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng 

iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS về việc thực hiện gói 

thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 

2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai năm 2020”; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu“Ứng phó sự 

cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ 

“Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” 

của Tổ thẩm định thực hiện ngày 10/8/2020; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Ứng phó sự cố an 

toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng 

phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”, với 

những nội dung sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh 

mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ 

Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).  
2. Giá trúng thầu: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng). 

(Giá trúng thầu bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan.) 

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

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần). 

5. Địa điểm thực hiện hợp đồng: 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 
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Nghiệp vụ, Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, Đại diện nhà thầu liên danh: 

Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền 

thông NGS và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

 

Nơi nhận : 
- Như Điều 2;                 

- Lưu VT, P.TH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Dũng 
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