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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến và đường truyền  

Internet Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết 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 Quy 

định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 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 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, ơơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-SNgV ngày 17/5/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu “Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến và đường truyền Internet Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn”; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng họp 

trực tuyến và đường truyền Internet Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn” của đơn vị tư 

vấn (Công ty cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Thành Phát); 

 Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng đã ký ngày 07/7/2022 giữa Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn với nhà thầu Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân 

đội về việc thực hiện gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến và đường 

truyền internet Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm 

thiết bị phòng họp trực tuyến và đường truyền Internet Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng 

Sơn” của đơn vị tư vấn, Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Hoàng Long; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau: 
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1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến và đường truyền 

Internet Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. 

Địa chỉ: Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

3. Giá trúng thầu: 386.639.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu 

triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng). 

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Các loại thuế và các chi phí khác. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận liên 

quan tổ chức thực hiện theo quy định của nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Sở, 

Kế toán Sở, các bộ phận có liên quan và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông 

Quân đội căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 
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