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UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:       /TMT-PVHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Sông Hinh, ngày     tháng     năm 2023 

V/v: Mời tham gia thực hiện gói thầu tư 

vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả 

LCNT dự án “Mua sắm trang thiết bị phục 

vụ hội nghị trực tuyến” 

 

 

Kính gửi:  Quý Đơn vị tư vấn. 

 

Căn cứ Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng 

và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng Nhân dân 

huyện Sông Hinh khóa VIII, kỳ họp thứ hai về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2021-2025 huyện Sông Hinh (nguồn vốn do huyện quản lý); 

  Căn cứ Quyết định số 2964/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND 

huyện Sông Hinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

Căn Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện Sông 

Hinh về việc Ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 

huyện Sông Hinh (nguồn vốn do huyện quản lý); 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Sông Hinh về chủ trương đầu tư dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội 

nghị trực tuyến”; 

 Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND huyện Sông 

Hinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang thiết bị 

phục vụ hội nghị trực tuyến”. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh đang triển khai thực hiện dự án 

“Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến” với các nội dung gói thầu như 

sau: 

1. Nội dung yêu cầu của hồ sơ chào giá gói thầu  

- Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu dự án: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến”. 

- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị sử dụng ngân sách triển khai: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;  

- Địa điểm đầu tư: Số 15 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông 

Hinh, Tỉnh Phú Yên. 
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- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. 

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I/2023. 

- Hình thức hợp đồng:  

+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định; 

+ Tạm ứng hợp đồng: Không tạm ứng; 

+ Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: Không; 

+ Hình thức thanh toán: Theo giai đoạn (Thương thảo hợp đồng). 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; 

- Yêu cầu hồ sơ chào giá: 01 bản gốc, 01 bản sao (có đóng dấu treo); 

- Hình thức chào giá: Một giai đoạn một túi hồ sơ: 

+ Đơn chào giá: Có ký tên và đóng dấu đại diện pháp luật, hiệu lực đơn chào 

giá không nhỏ hơn 30 ngày. 

+ Bảng chào giá chi tiết. 

+ Hồ sơ chào giá kèm theo: Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng), 

hồ sơ năng lực, kinh nghiệm nhà thầu (kèm theo một số hợp đồng điển hình, 

bản sao công chứng), danh sách nhân sự tham gia dự án, bằng cấp. 

2. Địa chỉ tiệp nhận thông tin và hồ sơ chào giá cạnh tranh của bên mời 

thầu 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh. 

- Địa chỉ: Số 15 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh 

Phú Yên; 

- Điện thoại: 02573.858139 - 02573.505773. 

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.    

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh rất mong nhận được sự tham 

gia của quý Công ty./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HSDA. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 
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