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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm tra, đánh giá định kỳ
về an toàn thông tin
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật số 43/2013/QHH13 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam về Ban hành luật đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về 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 tháng 11 năm 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 thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TTBKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 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 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
Quảng Nam về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;
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 3567/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-STT&TT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu Kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn thông tin;
Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự số 02/BC-TCG ngày 5/10/2021 của tổ
chuyên gia;
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 8/10/2021 giữa Sở Thông tin
và Truyền thông Quảng Nam và Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar và
về việc thực hiện gói thầu: Kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn thông tin;
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Xét Báo cáo thẩm định ngày 8/10/2021 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm tra, đánh giá
định kỳ về an toàn thông tin, như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
Nhà thầu: Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar
Đại diện: Ông Nguyễn Minh Đức
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 02473006066
Mã số thuế: 0107907094
Tài khoản số: 06062017901 tại Ngân hàng TP Bank - Chi nhánh Hoàn
Kiếm.
2. Giá trúng thầu: 249.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín
triệu đồng)
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Điều 2. Giao Phòng Công nghệ thông tin, Văn Phòng Sở, Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông, đơn vị trúng thầu tổ chức triển khai thực hiện nội
dung gói thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Giám đốc
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và đơn vị có tên ở Điều 1 căn
cứ quyết định thi hành./.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.
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