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Kinh güi: Uÿ ban nhân dân tinh Hà Nam.

Càn cü Luflt Dâu thàu sé +ltzOntqHt3 ngày 26trt/Zlt3;

. càn cû câc Nghi tlinh s6 $tzot4tNE-cp ngày 26t6t2ot4 cüa chinh phü
vè hudrng dân thi hanh Luflt dâu thàu và lua chon Ja-tr,àu rheo Luft Xây dpg;

Càn cü Thông ru s6 tOlZOtSfff-BKHDT ngày t6/t)/2015 cüa Bô Ké
ho4ch và Dàu tu quy dinh chi tiét vè ké ho4ch tya ctro.n *ra tnàu;

càn cü Quvét ttinh sô z+:+lqo-unND ngày 29/12/2017 cüa uBND rinh
Hà Nam vè viÇc bô sung kinh phi nâm 2017 cnà so rhông tin và truyèn thông
tinh Hà Nam;

lr;a chgn nhà thàu mua sÉm mây tinh cho Uÿ ban Mit trgn Tô
quoc , câc HQi, ttoàn thê tinh và trang bi mây chü cho trung tâm mgng
cüa Tinh uÿ, bô sung mdy trçm cho 8 co quan ban tlâng thuÇc Tinh uÿ

và 6 huyÇn uÿ, thành uv

càn cü Tù trinh sii osrrtr-srt"It ngày 09/0U2018 cüa Sô Thông tin và
truvèn thông tinh Hà Nam vè viÇc phê duyçr ké hogch lya chqn nhà thi, -uu
sàm mây tinh cho Uÿ ban mit trQn Tô quiic, câc hqi, ttoan thê tinh và câc co
quan, ban Dang thuQc Tinh uÿ, câc huyÇn uÿ, thanh uÿ;

càn crî vào ÿ kién chi trgo cùa uÿ ban nhân dân rinh tai công vàn s6
3353/UBND-TH ngày 20t1ÿ2017 và công vàn sri r:zorueND-TH ngày
16/lll2ol7 , Sô Tài chinh bâo câo uÿ ban nhân dân tinh xem xét, ttrâm einr, pne
duyÇt ké ho4ch lga chgn nhà mua sâm mây tinh cho Uÿ ban m4t t.a, iô qua",
câc hôi, iloan thé tinh và câc co quan, ban Dang thuscTinh uÿ, câc huyÇn uÿ,
thanh uÿ trên co sô nhÉng nôi dung sau:

I. Thông tin vè gôi thàu:

l.Tên g6i thàu: Mua siim méy vi tinh cho câc phông ban cria Uÿ ban Mët
trên Tô quôc tinh, câc hQi, ttoan thé tinh và trang bi mây chü cho irung tâm
mang cüa Tinh uÿ, bô sung mây tr4m cho g co quan ban dang thusc Tinh uÿ và
6 huyÇn uÿ, thành uÿ..

2. Tông mrfrc tlàu tu: 2.364t1,Qu dàng.(Bàng chü: Hai tÿ ba tràm sâu
muoi tu triêu <Iàng chân./.)

3. Chû tlàu tu: Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam.

lrtti



4. Nguôn vôn: Nguàn mua sÉm tai san dU torin nàm 2017.
5. Thoi gian rhrpc hiÇn: Nàm 2018

.6. 
DI aié.m.. Ui ban M[t T.ân fô qu6c, câc hQi ttoan thé tinh, câc co

quan, ban Dang thuQc Tinh uÿ, câc huyÇn uÿ, thành uÿ.

IL Thâm tlinh ké hoçch lga chgn nhà thàu:
l.Tôm tÉt nQi dung vàn bân trinh duyÇt ké hoçch trpa cnon nhà thàu:
a) Tông giâ tri phân công viÇc ttâ thgc hiên: 0 dèng;

b) Tông giâ tri phân công viÇc c-hua thgc hiÇn mà không âp dgng tluo. c
môt trong câc hinh thüc lya chgn nhà thàu: 0 dèng;

c) Tông giâ tri phàn công viÇc thuÇc ké ho4ch lr,ra cho.n nhà thàu:2.364
triÇu dèng

d) Tông giâ tri câc phân công viQc:2.364triÇu dèng.

e) Tông mric dàu tu cüa dg rln: 2.364 triÇu dông

2. Tô chü,c thâm dinh: phông Tài chinh Hành chinh sg nehiêp _ Sô Tà
chinh.

3. Tông hgp két quâ thâm dlinh

3.1. Càn cû phâp tÿ ifê tâp ké hoçch tga chgn nhà thàu:
Càn cü diém e, khoan l, Dièu ZZ,Lugt Dâu thÀu s6 $/2O13/eHt3; Eièus4' Nshi ditlh 63r2014ÀrD-cp; Thông tu sii torzotsrrr-nKfuT ngay

26/10/2015 cüa Bs Ké hopch & Dàu tu.

. fét quâ thâm dinh vè càn cü phrip lÿ cüa viêc lfp ké hoach lga cho.n nhà
thàu duo. c tông hçp theo Bâng *6 r j""i Aay,

Bâng s6 I
quil m alinhSTT N.fli dung kiêm tra

c6 Không cd
(t) (2) (3)

Quyêt dinh phê duy
nhân ttàng kÿ dàu tu

êtdutuho{c Giây chimg x
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* ÿ t«ién thÂm tlinh vè crn cÉ phâp Iÿ: Trên cs sô hô so cüa chù ttàu tu

:yc :âp 
và két quâ thârn dinh duqc tSng 

-hqp 
tei Bang si5 l, Sô f; .r,i"r, 

"o ,,kiên nhu sau: co sü phâp lÿ cüa viêc lâp ké hoach lsa chsn nhà thàu là <tàrn bâo
theo quy dfnh.

3.2. NQi dung tù trinh phê duyÇt ké hogch lga chgn nhà thàu:
a) Phà công viÇc không thuQc ké ho4ch lu. a cho.n nhà thàu:

- Phân công viêc ttâ thgc hiÇn: không cô.

- Tông giâ tri phân công viÇc.chua thgc hiÇn mà không âp durrg dugc mQt
trong câc hinh thric lga chgn nhà thàu: không cô.

b) Phà công viÇc thuQc ké hogch lua chgn nhà thàu:

Thâm dinh kiém tra và cô ÿ kién vè ké ho4ch lga chgn nhà thàu aoi vei
câc nôi dung theo Bàng s6 2 duoi <Iây:

Bâng s6 2

- ÿ tién thârn dinh vè nQi dung ké hoach lua chgn nhà rhàu: Trên co sô hô
so cüa Chü dàu tu cung câp và két quâ thâm itinh ttuo. c tông hqp tai Bâng sô 2,
Sô Tài chinh c6 ÿ kién nhu sau: nQi dung ké ho4ch rua nhà thàu oâ can ii vao
quy dinh cùa phâp luft vè tlâu thàu, phâp lu{t liên quan, yêu càu cüa dg ân.

y kién thâm ttinh vè tông giâ tri cüa câc phà công viÇc: phân công viÇc
thuÇc kê hoçch lua chon nhà thâu: 2.364 triêu dông.

4. Nhfn xét và kién nghi

4.r. Nhgn xét vè nQi dung ké ho4ch lqa chgn nhà thàu
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NGHOP DINII NOI DUNG HO4CH Lr/A CHQNNTQUAT UT

quâ m tlinh

STT
NQi dung thÂm dinh

(t) Tuân tbü, phù hgrp

(2)

Không tuân thü ho{c
không phù hçrp

(3)

I Tên gôi thâu

2 Giâ gôi thâu x
3 Nguôn vôn x
4 Hinh thrîc và phuong thrlc lga chqn

nhà thâu
x

\\

5 Thü gian bét dâu t chüc lga chon
nhà thâu

x

6 Lo4i hqp dông x
7 Thùi gian thuç hiÇn hqp x
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a.2. Kién nghi

Dè nghi UBND tinh phê duyÇt ké hoach lga chgn nhà thàu theo nôi dung
duoi dây:

- Ké hoach lga chgn nhà thàu theo Luât Dâu thàu:
DVT: tri, dàn

Sô Tài chinh kinh trinh UBND tinh xem xét, phê duyÇr./.

Noi nhQn:
- Nhu trên;
- Sô Thông tin và truyèn thông Hà Nam;
- Luu: VT, TCHCSN.

KT.GIÂMDÔC
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