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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Gói thầu: Lập thiết kế chi tiết và dự toán
Thuộc dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp
điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM
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 Quyết định 2985/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng
Nam;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về
việc 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 886/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về
việc Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá IX;
Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính
phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng và
triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với
người dân, doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-STTTT ngày 29/10/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Lập
thiết kế chi tiết và dự toán thuộc dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng
Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;
Xét báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 446/BCĐG-TCG ngày 21/11/2021 của
Công ty TNHH Long Thành Vạn Đạt; Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-
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HSĐXKT số 2211/BC-CNTĐ ngày 22/11/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn và
Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ Đô và đề nghị của Giám đốc Trung tâm CNTT –
Truyền thông và Trưởng phòng CNTT&BCVT Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói
thầu: Lập thiết kế chi tiết và dự toán thuộc dự án: Xây dựng và triển khai các ứng
dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh
nghiệp, cụ thể như sau:
- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ thông
tin Hà Nội
- Số đăng ký kinh doanh: 0101953665
- Địa chỉ: Số 262 đường Nguyễn Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 636 7886
- Số điểm kỹ thuật đạt được: 92,2 điểm.
Điều 2. Giao Phòng CNTT phối hợp với Văn phòng Sở, Trung tâm CNTT Truyền thông, Công ty TNHH Long Thành Vạn Đạt - đơn vị tư vấn đấu thầu, chịu
trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.
Điều 3. Văn phòng, các phòng, Trung tâm của Sở, Công ty TNHH Long
Thành Vạn Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, CNTT.
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