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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ Giám sát
an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống
thông tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê
doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ"
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 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 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 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 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 137/QĐ-STT&TT ngày 18/5/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông v/v thành lập tổ chuyên gia đấu thầu thầu gói thầu Thuê dịch vụ
Giám sát an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ
thống thông tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê
doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ";
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-STT&TT ngày 18/5/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông v/v thành lập tổ thẩm định đấu thầu thầu gói thầu Thuê dịch vụ Giám
sát an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống
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thông tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê doanh
nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ";
Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-STT&TT ngày 18/9/2021 của Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông v/v phê duyệt kế hoạch Thuê dịch vụ Giám sát an toàn
thông tin thuộc nhiệm vụ "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của
tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê doanh nghiệp độc
lập kiểm tra, đánh giá định kỳ";
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-STT&TT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của
Giám đốc Sở TT&TT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ
Giám sát an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ
thống thông tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê
doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ";
Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND 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;
Xét Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 03/11/2021 của Tổ chuyên gia và Báo cáo
thẩm định ngày 08/11/2021 của Tổ thẩm định.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ Giám sát
an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông
tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê doanh nghiệp
độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ" với nội dung cụ thể như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
Nhà thầu: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Địa chỉ

: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ,
quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại

: 024.3787 6856.

Mã số thuế

: 0106869738.

Tài khoản số : 1000886666 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh
Hà Nội.
Đại diện

: Ông Phạm Ngọc Hiệp.

Chức vụ
: Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Nam – Chi
nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông.
(Giấy ủy quyền số: 4936A/GUQ-VNPT VNP-KTPCTT ngày 18 tháng 10 năm
2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông)
* Thông tin đơn vị ký thương thảo hợp đồng và hợp đồng theo ủy quyền:
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TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - QUẢNG
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG.
Đại diện

NAM

–

: Ông Phạm Ngọc Hiệp.

Chức vụ
: Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Nam – Chi
nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông.
Địa chỉ

: 02A Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ,
Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Tài khoản

: 4200211000718 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh
Quảng Nam.

Mã số thuế

: 0106869738-007

2. Giá trúng thầu: 499.950.000 đồng (Bằng chữ: bốn trăm chín mươi chín
triệu, chín trăm năm mười ngàn đồng y).
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Điều 2. Giao Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông, 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.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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