
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:              /QĐ-STTTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày           tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đấu thầu qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng 

LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 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 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số  1/QĐ-STTTT ngày 0 /7/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 17/8/2021, gói 

thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 19/8/2021, gi a Sở Thông 

tin và Truyền thông Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Vạn Xuân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu Nâng 

cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông, 

với những nội dung chủ yếu sau đây:    

1. Tên nhà thầu được trúng thầu: 

Công ty C  phần Vạn  uân, có địa chỉ tại Số 16, đường Trần Phú, thành 

phố Hà Tĩnh. 
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2. Giá trúng thầu: 166.015.000 đồng 

(Bằng ch : Một trăm sáu mươi sáu triệu không trăm mười lăm ngàn đồng 

chẵn). 

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

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (Tính từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực, kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật). 

Điều 2. Căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Văn phòng 

Sở chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Công ty C  phần Vạn  uân và các phòng, đơn vị 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- T  CGĐT; 

- Lưu: VT, VP2. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
  

Nguyễn Công Thành 
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