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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1011 /TTr-VP

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Sở Tài chính
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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt
động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
nhân dân, 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 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ các Quyết định UBND tỉnh: số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018
về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019; số 1166/QĐ-UBND ngày
17/12/2018 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi
ngân sách địa phương năm 2019; số 919/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc phê
duyệt Ðề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng
Ngãi,
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, cụ
thể như sau:
I. Mô tả tóm tắt dự án
- Tên dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng mức đầu tư: 2,655 triệu đồng;
- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày
17/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019);

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019;
- Địa điểm: UBND tỉnh Quảng Ngãi.
II. Phần công việc đã thực hiện
STT

Nội dung công việc

1

Chi phí lập đề cương và
dự toán chi tiết

2

Chi phí thẩm định giá

Đơn vị thực hiện

Bảng số 1
Văn bản
Giá trị (đồng)
phê duyệt

Công ty Cổ phần tư
vấn đầu tư phát triển
công nghệ mới
Công ty Cổ phần
Thẩm định giá và
Dịch vụ tư vấn Việt
Nam

Quyết định
số 919/QĐUBND ngày
28/6/2019
11.590.700
của Chủ tịch
UBND tỉnh
89.850.200
78.259.500

Tổng cộng

III. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu
Bảng số 2
STT

Nội dung công việc

1

Chi phí quản lý dự án
Chi phí thẩm tra tính hiệu
quả và tính khả thi của dự
án
Chi phí thẩm định HSYC
và HSĐX
Thẩm tra phê duyệt quyết
toán vốn đầu tư
Chi phí đăng tải thông
báo mời thầu
Tổng cộng

2
3
4
5

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)
65.115.533
2.920.500

Văn phòng UBND
tỉnh Quảng Ngãi và
các cơ quan có liên
quan

2.318.104
8.391.900
330.000

Văn bản
phê duyệt
Quyết
định số
919/QĐUBND
ngày
28/6/2019
của Chủ
tịch
UBND
tỉnh

79.076.037

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Bảng số 3
T
T

1

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn
vốn

Gói thầu số 1:
2.337.311.000 Theo
Mua sắm (phần
Quyết
mềm, thuê thiết
định số

Hình
thức lựa
chọn nhà
thầu

Phương
thức lựa
chọn
nhà
thầu

Đấu thầu
rộng dãi
trong

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Thời
gian
bắt đầu
tổ chức
lựa
chọn
nhà
thầu
7/2019

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

Trọn
gói

Năm
2019

2

T
T

Tên gói thầu

bị công nghệ
thông tin phục
vụ triển khai
các ứng dụng
phần mềm)
nâng cấp Cổng
thông tin điện
tử tỉnh Quảng
Ngãi
2 Gói thầu 2: lập
hồ sơ mời thầu,
đánh giá hồ sơ
dự thầu
3 Gói thầu số 3:
Giám sát thi
công việc cung
ứng sản phẩm,
dịch vụ của gói
thầu số 1
4 Gói thầu số 4:
Kiểm toán dự
án
Tổng giá gói thấu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn
vốn

Hình
thức lựa
chọn nhà
thầu

Phương
thức lựa
chọn
nhà
thầu

Thời
gian
bắt đầu
tổ chức
lựa
chọn
nhà
thầu

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

1166/QĐ- nước
UBND
ngày
17/12/2018
của UBND
tỉnh

9.388.320

Chỉ định
thầu rút
gọn

7/2019

Trọn
gói

Năm
2019

47.822.500

Chỉ định
thầu rút
gọn

7/2019

Trọn
gói

Năm
2019

40.383.200

Chỉ định
thầu rút
gọn

7/2019

Trọn
gói

Năm
2019

2.434.905.020

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
a) Cơ sở của việc phân chia các gói thầu:
+ Căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của
công trình, quy mô gói thầu hợp lý.
+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ: Các hạng mục công
việc có tính chất kỹ thuật như nhau, công nghệ thi công tương tự được phân chia
vào cùng 1 gói thầu; các hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau thì
phân chia thành các gói thầu, đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện
hợp đồng được thuận tiện.
b) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở dự toán được duyệt.
c) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày
17/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019)
d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
+ Gói thầu số 01: Là gói thầu dịch vụ phi tư vấn bao gồm việc phát triển
phần mềm và thuê thiết bị công nghệ thông tin. Thực hiện theo quy định tại điều
20 luật đấu thầu.
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+ Gói thầu số 02, số 03, số 04: Là gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ theo quy
định tại Khoản 1 Điều 54 của Nghị định 63 thì được phép áp dụng quy trình chỉ
định thầu rút gọn để tiết kiệm thời gian thực hiện. Bên mời thầu căn cứ vào mục
tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn
nhà thầu thực hiện Thương thảo hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ
năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ điều kiện thực tế,
tính chất công việc và trình tự thực hiện, thời gian quy định trong Luật Đấu thầu
để xác định.
+ Loại hợp đồng: Là gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ nên áp
dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu năm
2013, Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Được xác định trên cơ sở khối lượng, tính
chất công việc và tiến độ thực hiện gói thầu đã được phê duyệt.
V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Không có
VI. Tổng giá trị các phần công việc
Bảng số 5
STT
1
2
3

Nội dung
Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện
Tổng giá trị phần công việc không thuộc trong kế
hoạch lựa chọn nhà thầu
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa
chọn nhà thầu

Giá trị (đồng)
89.850.200
79.076.037
2.434.905.020

Tổng giá trị các phần công việc

2.603.831.257

Tổng mức đầu tư của dự án

2.603.831.257

VII. Tài liệu kèm theo văn bản trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
- Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc
giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương
năm 2019 (bản sao);
- Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc phê duyệt Ðề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng thông tin điện tử
tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);
- Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 31/01/2019 của Chánh Văn phòng UBND
tỉnh về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp hệ
thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);
- Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử
tỉnh Quảng Ngãi (bản chính);
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- Công văn số 514/KQTĐ-STTTT ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết ”Nâng cấp
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi”;
- Công văn số 1376/STC-HCSN ngày 06/6/2019 của Sở Tài chính về việc ý
kiến đối với Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh
Quảng Ngãi” (bản sao);
- Công văn số 844/VP-QTTV ngày 11/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh
về việc hoàn chỉnh Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin điện tử
tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);
- Văn bản số 1706/2019/CV-CIDTT ngày 17/6/2019 của Công ty Cổ phần
đầu tư phát triển công nghệ mới về việc hoàn thành đề cương và dự toán chi tiết
“Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi” theo thẩm tra (bản sao).
Kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu các gói thầu nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh
Quảng Ngãi./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, QTTV,
CBTH;
- Lưu: VT, CBTH.

Nguyễn Minh Đạo
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