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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
 

Số 536 /QĐ-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày  25  tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Mua sắm  

Hệ thống báo cháy và hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy chủ  

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên”  
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 

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 thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 

Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết 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 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu 
về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 
Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-BQL ngày 10/6/2019 của Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án“Mua sắm phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, tài sản dùng cho 

chuyên môn năm 2019”; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Mua sắm Hệ thống báo 

cháy và hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy của Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hưng Yên”, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên nhà thầu thực hiện gói thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Phú Hưng Hưng Yên.  

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Linh – Xã Bảo Khê – TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên  
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2. Giá trúng thầu: 28.000.000 đồng (hai mươi tám triệu đồng./.). 

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Các loại thuế theo quy định; công vận 

chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, đảm bảo Hệ thống báo cháy và hệ thống chống sét 

hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Chi tiết theo phụ lục 4 kèm 
theo). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá). 

4. Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: 100% ngân sách nhà nước. 

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu đã thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn. 

Điều 2. Giao Văn phòng Ban tham mưu hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp 

đồng và tổ chức giám sát, làm đầu mối kiểm tra trong quá trình lắp đặt; tham 

mưu thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện 

hành. 

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

toán Ban, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Hưng Hưng Yên và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HS, VP.  
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

PHỤ LỤC 4 

Gói thầu “Mua sắm Mua sắm Hệ thống báo cháy và hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy chủ  

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên” 
(Kèm theo quyết định số: 536 /QĐ-BQL ngày 25 tháng 6 năm 2019) 

--------------- 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Tên hàng hoá và mô tả tính năng kỹ thuật 

Ký hiệu, 

nhãn 

mác sản 

phẩm 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượ

ng 

Đơn giá  Thành tiền  

1 

Hệ thống chống sét gồm: Nhận chống sét: 

REPLACEABLE, RACKMOUNT,IU,CAT6 

NETWORK SURGE PROTECTION  MODULE. 

Phiến lắp: 19” CHASSIS, IU,24 CHANNELS, FOR 

REPLACEABLE DATA LINE SURGE 

PROTECION 

APC 

PNETR6 
Philippin Hệ thống 01 8.250.000 8.250.000 

2 

Hệ thống báo cháy 5 kênh CM-P1-5 chungmei:  

Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz; Nguồn pin: 24 V 

DC; Điện trở EOL: 10k; Main audio: chuông còi 

85dB; Điện áp hiện hành: 24 VDC; Dòng sạc: 26 

VDC dưới 450mA; Đầu báo: không giới hạn đối với 

CM-P1-

5 
Philippin Hệ thống 01 19.750.000 19.750.000 
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đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu 

báo 24VDC dưới 25µA); Vật liệu: 1.2mm-2.0mm 

thép nhẹ với sơn tĩnh điện. 

Tổng cộng: 28.000.000 

(Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng chẵn./.) 

(Gía trên đã bao gồm VAT, công lắp đặt hoàn thiện đảm bảo các hệ thống hoạt động tốt theo tiểu chuẩn của nhà sản xuất) 
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