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Số:          /STTTT-CNTT 

V/v phúc đáp văn bản 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2020  

 
 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 

 Ngày 15/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 832/SKHĐT-

TĐGSĐT2 về việc xin ý kiến xử lý kiến nghị của Nhà thầu về HSMT gói thầu TB 

16.2019 và TB 17.2019, sau khi nghiên cứu các văn bản có liên quan và hồ sơ 

mời thầu của các gói thầu TB 16.2019 và TB 17.2019, Sở Thông tin và Truyền 

thông có ý kiến cụ thể như sau: 

1. Về nội dung kiến nghị cụ thể của Công ty TNHH Đầu tư TM và Dịch vụ 

An Đạt:  

a. Đối với Gói thầu TB 16.2019, tại Đơn kiến nghị số 

3001/MCHT/2020/SKH-UB ngày 30/01/2020, có phản ánh một số tiêu chí mang 

tính chỉ định thầu như: Tích hợp đồng hồ CO2; chức năng Naviset Administrator 

2; chức năng điều khiển ảo từ xa (Vitual Remote Tools), chức năng Control Utility 

Pro 4. 

Ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Theo văn bản số 1961/SGDĐT-KHTC ngày 5/11/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức 

tập trung đợt 5 năm 2019, trong đó Sở GD&ĐT đã đăng ký mua thiết bị máy chiếu 

có bao gồm các chức năng, tính năng nêu trên. Các chức năng, tính năng này phù 

hợp và cần thiết với nhu cầu sử dụng trong môi trường giáo dục nhằm bảo đảm 

môi trường, tối ưu hoá công tác quản lý, phục vụ việc dạy và học được tốt hơn. 

+ Trong Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật (của hồ sơ mời thầu, gói thầu TB 

16.2019) có ghi rõ, đầy đủ các yêu cầu của thiết bị theo văn bản số 1961/SGDĐT-

KHTC, đồng thời tại cuối mục 2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể (thuộc phần 2), có 

nội dung ghi chú: 

“Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, chất liệu, ký hiệu (nếu có) đề cập 

trong bảng yêu cầu kỹ thuật nhằm để minh hoạ các tiêu chuẩn chất lượng, tính 

năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn hàng hoá dự thầu có nguồn gốc, 

xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất liệu, ký hiệu phù hợp với điều 

kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 

thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu 

tối thiểu.” 
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Ghi chú này cho phép các nhà thầu tham gia đấu thầu bằng các thiết bị có 

nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất liệu, ký hiệu khác 

nhau nhưng có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương 

đương” hoặc “ưu việt hơn” đều được. 

b. Đối với Gói thầu TB 17.2019, tại Đơn kiến nghị số 

3001/MCHT/2020/SKH-UB ngày 30/01/2020, có phản ánh: (1). Yêu cầu về chức 

năng phím đặc biệt: phần mềm Smart cho phép kiểm tra chức năng đã cài đặt cho 

các phím F1-F12 của Bàn phím cổng USB (Phần mềm Smart là phần mềm chuyên 

dụng của hãng Genius và duy nhất 2 hãng Genius có phần mềm này); (2). Màn 

hình 19.5” LED-công nghệ Less Blue Light (công nghệ Less Blue Light là công 

nghệ độc quyền của hãng MSI), có tính chất độc quyền sản xuất và phân phối. 

Ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Theo văn bản số 1961/SGDĐT-KHTC ngày 05/11/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức 

tập trung đợt 5 năm 2019, trong đó Sở GD&ĐT đã đăng ký mua thiết bị máy chiếu 

có bao gồm các chức năng, tính năng nêu trên. Các chức năng, tính năng này phù 

hợp và cần thiết với nhu cầu sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất, bảo đảm 

an toàn hơn về mắt khi sử dụng làm việc cũng như giảng dạy của cán bộ, giáo 

viên. 

 + Trong Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật (của hồ sơ mời thầu, gói thầu TB 

17.2019) có ghi rõ, đầy đủ các yêu cầu của thiết bị theo văn bản số 1961/SGDĐT-

KHTC, đồng thời tại cuối mục 2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể (thuộc phần 2), có 

nội dung ghi chú: 

“Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, chất liệu, ký hiệu (nếu có) đề cập 

trong bảng yêu cầu kỹ thuật nhằm để minh hoạ các tiêu chuẩn chất lượng, tính 

năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn hàng hoá dự thầu có nguồn gốc, 

xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất liệu, ký hiệu phù hợp với điều 

kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 

thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu 

tối thiểu.” 

Ghi chú này cho phép các nhà thầu tham gia đấu thầu bằng các thiết bị có 

nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất liệu, ký hiệu khác 

nhau nhưng có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương 

đương” hoặc “ưu việt hơn” đều được. 

2. Đánh giá độ tin cậy của các catalog nêu trên (theo báo cáo của Bên mời 

thầu), cũng như mức độ phổ biến của máy chiếu cung cấp từ các hãng sản xuất 

nêu trên tại thị trường Việt Nam 

- Thiết bị điện tử có tính chất có thể lắp ráp, thay thế linh kiện, vì vậy 

để đánh giá độ tin cậy của các catalog theo báo cáo của bên mời thầu, đề nghị 

Sở KH&ĐT xem xét việc xác minh trực tiếp từ các công ty cung cấp calalog để 

xác định khả năng đáp ứng sản phẩm theo catalog. 
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- Trên thị trường hiện nay có nhiều công ty bán máy chiếu của hãng NEC, 

cụ thể như công ty THHH thương mại và phát triển công nghệ Đức phát, Công ty 

TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Tân Hoà Phát,…; ngoài máy chiếu hãng 

NEC, các thương hiệu máy chiếu khác như BenQ, Optoma, Viewsonic,.. có áp 

dụng công nghệ Eco cũng có tác dụng giúp giảm thiểu phát thải CO2.  

4. Để nâng cao tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp 

luật trong công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, đề nghị: 

Các dự án đầu tư và mua sắm về Công nghệ thông tin phải được tổ chức 

thẩm định theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính 

phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sach nhà nước./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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