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B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM

------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số :/0 ^ 3 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngàyJ0 tháng 6 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

v ề việc phê duyệt dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung nảm 2017
của Bộ Thông tin và Truyền thông
B ộ TRƯỜNG B ộ THÔNG TIN VÀ TRƯYÈN THÔNG
Căn cứ Luật Đắu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghi định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy
đinh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Thông tin và
Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng
Chính phủ auv đir.h việc mua sắm tài sản nhà nước
nbưcmẹ thực tập tmnợCăn cứ Thông tu số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chinh
hướng dẫn việc mua sắm tài sàn nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương
thức tập trung tại Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trường
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm
2017;
Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt Ke hoạch mua sắm tài sản năm
2017 của các đơn vị;
Xét đề nghị của Văn phòng Bộ tại Phiếu trình số 448/PTr-VP ngày
08/6/2017 và Công văn số 935/VP-TCKT ngày 28/6/2017 về việc mua sắm tài sản
tập trung năm 2017 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu mua sắm tập trung
năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông với các nội dung chủ yếu sau:

«

- Dự toán tư vấn lặp hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và giám sát lắp
đặt thiết bị: 36.724.945 đồng;
- Dự toán tư vấn thẩm định hồ sơ yẽu cầu, thấm định kết quả lựa chọn nhà
thầu: 30.240.000 đồng;
Điều 2. Phê duyệt Ke hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo hình
thức mua sắm tập trung năm 2017, Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 3. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tồ chửc lựa chọn nhà thầu theo kế
hoạch được duyệt theo các quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ
trưởng các đom vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. B ộ TRƯỞNG

Vrrẽnhận:
N hư Đ iều 4;
Bộ trưởng (để b/c);
T hứ trường Nguyỗn M inh Hồng;
Văn phòng Bộ (3);
Lưu: V T , K H TC (13).
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PHỤ LỤC: KẾ HOẠCII LựA CHỌN NHÀ THÀU
(Kèm theo Quyết định so Ẫ0^ 6/QĐ-B

Stt

Tên gói thầu

Vn r ngày *0 tháng 6 năm 2017 cùa Bộ trưcrng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Giá gói thầu
(VNĐ)

Mua sẳm máy tính đề bàn, máy

1 tính xách tay. mảy in, máy fax.
máy h»'-y tài liệu, máy pho to

2

Mua s. n máy điểu hòa không khi

3.915,500.000

Nguồn vốr

Thời gian bất
Hình thức, phương thức lựa
đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu
chọn nhà thầu

Ngân sách Nhà I* lớc,

Chào hàng cạnh tranh, Một

Phi lệ phí để lại và
Quỳ Phát tru- 1

giai đoạn một túi hồ sơ (áp

dụng thù tục lựa chọn nhà thầu

HĐSN

qua mạng)

Chào hàng cạnh tranh, Một
Ngân sách Nhà n róc,
giai đoạn một túi hồ sơ (áp
206.000.000
và Ọuỹ Phát tr i ?n
dụng thu tục lựa chọn nhà thầu
HĐSN
qua mạng)

Loại họp
đồng

Thời gian
thực hiện
Họp đồng

Quý 111/2017

Trọn gói

60 ngày

Quý m /2017

Trọn gói

30 ngày

Quý 111/2017

Trọn gói

30 ngày

Quý III/2017

Trọn gói

30 ngày

Chào hàng cạnh tranh, Một
3

Mua sắm bàn ghế, tú

180.000.000 Ngàn sách Nhà Piĩớc

giai đoạn một tủi hồ sơ (áp
dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu
qua mạng)

Chào hàng cạnh tranh, Một
Ngân sách Nhà II *ớc,
giai đoạn một túi hồ sơ (áp
1.460.000.000
và Quv Phát ti -n
dụng thù tục lựa chọn nhà thầu
HĐSN
qua mạng)

4

Mua sắm máy chiếu, màn hinh ti
vi, thiết bị hội thảo truyền hinh

5

Tư vẩn lập HSYC, dánh giá HSĐX
và giám sát lắp đặt thiết bị cho 4
gói thầu

36,724.945

Phí, lệ phi dể 1 “.i

Chi định thầu

Quỷ 111/2017

Trọn gói

90 ngày

6

Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm
dịnh kèt quả LCNT cho 4 gói thầu

30.240.000

Phí, lệ phi để 1 li

Chi định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

40 ngày

Tổng cộng

5,828,464,945

