UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:
Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư 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 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND
tỉnh ban hành quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công
của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh
về việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài
sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ
chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà
nước năm 2021;
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Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh
Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm du
lịch thông minh tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh
về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2021 thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ
thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 238/TTrSVHTTDL ngày 13/9/2021 và Sở Tài chính tại Báo cáo số 2644/BC-STC ngày
22/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ
công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam,
như sau:
1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm
du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam.
2. Giá trị gói thầu: 10.085.375.382 đồng (Mười tỷ, không trăm tám mươi
lăm triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng)
- Giá trên đã bao gồm các chi phí: thuê phần mềm Cổng thông tin du lịch
Quảng Nam và ứng dụng di động DLTM; quản trị, vận hành, duy trì hệ thống;
chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ.
- (Đối với các gói thầu có giá trị dưới 1,0 tỷ đồng, gồm: Lập hồ sơ mời
thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu (gói 02); Kiểm toán (gói 03); Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch thực hiện và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm
quyền quy định tại Điều 6, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của
Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND
tỉnh ban hành quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công
của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.)
3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước theo Kế hoạch đã được UBND
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 và cấp trong
năm 2021 tại Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh.
4. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
7. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2021.
8. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
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9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm lập hồ sơ, phê duyệt
hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo
quy định; đồng thời, báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính để tổng hợp,
theo dõi.
2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện
đấu thầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư;
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.
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