UBND TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 842/QĐ-BQL

Hưng Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua gia
hạn dịch vụ hỗ trợ tường lửa và sửa chữa, nâng cấp mạng nội bộ của
Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2021”
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 Luật Đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ
tướng Chính Phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường
hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu 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 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh
Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021;
Theo đề nghị của Văn phòng Ban,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua
gia hạn dịch vụ hỗ trợ tường lửa và Sửa chữa, nâng cấp mạng nội bộ của Ban
Quản lý các khu công nghiệp năm 2021”, với các nội dung như sau:
1. Phê duyệt Dự toán:
- Tên gói thầu: Mua gia hạn dịch vụ hỗ trợ tường lửa và Sửa chữa, nâng
cấp mạng nội bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2021.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.
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- Danh mục, số lượng chi tiết Phụ lục 01 kèm theo.
- Tổng giá trị dự toán: 72.000.000đ (Bằng chữ: Bẩy mươi hai triệu đồng chẵn).
- Nguồn kinh phí: Được giao tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày
10/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước
năm 2021.
2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua gia hạn dịch
vụ hỗ trợ tường lửa và Sửa chữa, nâng cấp mạng nội bộ của Ban Quản lý
các khu công nghiệp năm 2021”:
- Tổng giá trị các gói thầu: 72.000.000đ (Bằng chữ: Bẩy mươi hai triệu
đồng chẵn).
- Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức, 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: Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm.
Điều 2. Giao Văn phòng Ban căn cứ giá trị dự toán và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu được phê duyệt thực hiện đánh giá, tham mưu lựa chọn nhà thầu có
năng lực, kinh nghiệm, có khả năng thực hiện tốt nhất đối với gói thầu và tham
mưu thực hiện tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Kế
toán Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Cổng thông tin điện tử của Ban;
- Lưu: VP, VT.

Ký bởi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Thời gian ký: 13/08/2021 15:29:21
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PHỤ LỤC SỐ 01
DỰ TOÁN MUA GIA HẠN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TƯỜNG LỬA VÀ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP MẠNG NỘI BỘ CỦA
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số:842/QĐ-BQL ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh)
Đơn vị: Đồng.
Hãng sản
Số
TT
Nội dung
Mã hiệu
ĐVT
Đơn giá
Thành tiền
xuất
lượng
Mua gia hạn dịch vụ hỗ trợ tường lửa
I
72.000.000
và Sửa chữa, nâng cấp mạng nội bộ
Dịch vụ hỗ trợ tường lửa (FC-101 FG1HE-112-02-1 FortiGuard Web
Gói
01
17.800.000
17.800.000
Filtering Service)
Sửa chữa, nâng cấp mạng nội bộ của
2 Ban Quản lý các KCN
Mạng
01
54.200.000
54.200.000
III

Tổng

72.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Bẩy mươi hai triệu đồng chẵn, số tiền đã bao gồm các loại phí, lệ phí, công vận chuyển, lắp đặt, cấu hình
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PHỤ LỤC SỐ 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Mua gia hạn dịch vụ hỗ trợ tường lửa và sửa chữa, nâng cấp mạng nội bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2021
(Kèm theo Quyết định số:842/QĐ-BQL ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên)

STT

1

Tên gói thầu

Mua gia hạn
dịch vụ hỗ trợ
tường lửa và sửa
chữa, nâng cấp
mạng nội bộ của
Ban Quản lý các
khu công nghiệp
năm 2021
Tổng:

Giá gói
thầu

72.000.000
đồng

Nguồn
vốn

100%
ngân sách
nhà nước

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Chỉ định
thầu rút
gọn

Theo quy
trình Chỉ
định thầu
rút gọn

Thời gian
bắt đầu tổ
chức lựa
chọn nhà
thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

15/8/2021
đến ngày
22/8/2021

Hợp đồng
trọn gói
(không
điều chỉnh
giá)

Không quá
10 ngày kể Văn phòng
ban
từ ngày ký
hợp đồng

72.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bẩy mươi hai triệu đồng./)

Tôt chức
giám sát

