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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Hệ thống Camera giám sát 

an ninh tầm cao” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến 

Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 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 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về  

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu 

thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh 

Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng 

Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk 

Nông; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-STTTT ngày 03/6/2022 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án: 

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh 

tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu:“Hệ thống Camera giám sát 

an ninh tầm cao” số 297/22/BCDG-DN ngày 29/7/2022 của Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Công nghệ thông tin Đắc Ngân; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Tư vấn thương mại dịch vụ CNTT 

Gia Hưng tại Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu số 307/BCTĐ-GH, 

ngày 03 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Hệ thống Camera 

giám sát an ninh tầm cao” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng 

đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, như sau:  

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và 

Giải pháp CMC 

- Địa chỉ: Tầng 16, CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

- Điện thoại : 024. 37958686                            Fax : 024. 37958383 

- Mã số doanh nghiệp: 0101925883 

2. Giá trúng thầu: 8.238.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ hai trăm ba 

mươi tám triệu đồng chẵn). 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này và Biên bản thương thảo hợp đồng đã ký 

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC có trách nhiệm 

phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng chính thức. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị thuộc Sở; nhà thầu trúng thầu và 

các cơ quan, đơn vị liên quan trách chịu nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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