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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

      

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015;  

  Căn xứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

  Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

  Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 8/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở 
dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thí điểm 8 

Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông 
tin – viễn thông năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-STTTT ngày 20/8/2021 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thí điểm 8 Đài 

truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – 
viễn thông năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-STTTT ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và 
Truyền thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Cung cấp và 

lắp đặt thiết bị” công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020; Quyết định số 
117/QĐ-STTTT ngày 26/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sửa 

đổi nội dung đăng tải Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 
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thiết bị” công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020 trên mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị Tư 
vấn thầu ngày 12/11/2021; Báo cáo thẩm định kết quả LCNT của Tổ thẩm định ngày 

18/11/201; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án của Sở Thông tin và Truyền thông tại 

Tờ trình số 21/TTr-BQLDA ngày 19/11/2021 về việc đề nghị phê duyệt Kết quả 
lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị” công trình Thí điểm 8 
Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin 

– viễn thông năm 2020 , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 
thiết bị” công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020, với các nội dung chính sau: 

1. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng An Thành 

- Điện thoại: 02293.773.888 

- Địa chỉ: Số 03, đường Phan Đình Phùng, phố 7, phường Vân Giang, Thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

2. Giá trúng thầu: 3.718.143.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười 

tám triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn). 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh (Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đơn vị nhà thầu được lựa 

chọn có trách nhiệm thực hiện hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các quy định hiện 
hành của nhà nước. 

Điều 3. Ban Quản lý Dự án của Sở, Văn phòng Sở, Phòng Thông tin, Báo 
chí - Xuất bản; Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng An Thành và các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.      

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, BQLDA, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đoàn Thanh Hải 
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