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UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-ĐPTTH Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn 

bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Nâng cấp hệ thống 

máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

 
 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN 
 

 

 ăn     uật   ng ngh  th ng tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

 ăn     uật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

 ăn     uật Đầu tư   ng số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

 ăn    Nghị định số 63/2014/NĐ- P ngày 26/6/2014  ủa  hính phủ Quy 

định  hi tiết thi hành một số điều  ủa  uật Đấu thầu về lựa  họn nhà thầu; 

 ăn    Nghị định số 59/2015/NĐ- P ngày 18/6/2015  ủa  hính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

 ăn    Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021  ủa  hính phủ về 

quản lý  hi phí đầu tư xây dựng; 

 ăn    Th ng tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015  ủa Bộ Kế hoạ h và 

Đầu tư Quy định  hi tiết về kế hoạ h lựa  họn nhà thầu; 

 ăn    Nghị định số 73/2019/NĐ- P ngày 05/9/2019  ủa  hính phủ về quy 

định quản lý đầu tư  ng dụng  NTT sử dụng nguồn vốn ngân sá h nhà nướ ; 

 ăn    Nghị định số 40/2020/NĐ- P ngày 06/4/2020  ủa  hính phủ về 

vi   quy định  hi tiết thi hành một số điều  ủa  uật Đầu tư   ng; 

 ăn    Quyết định số 1688/QĐ-BTTT ngày 11/10/2019  ủa Bộ trưởng Bộ 

Th ng tin và Truyền th ng về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 

ngày 30/12/2016  ủa Bộ trưởng Bộ Th ng tin và Truyền th ng   ng bố định m   

 hi phí Quản lý dự án,  hi phí tư vấn đầu tư  ng dụng   ng ngh  th ng tin sử 

dụng ngân sá h Nhà nướ ; 

 ăn      ng văn số 2215/UBND-KTTH ngày 23/6/2020  ủa Ủy ban nhân 

dân tỉnh về vi    hấp thuận  hủ trương đưa danh mụ   huẩn bị đầu tư năm 2020 

đối với 02 dự án theo đề xuất  ủa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 ăn    Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 06/8/2020  ủa Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về vi   giao kế hoạ h vốn  huẩn bị đầu tư kế hoạ h năm 

2020 (đợt 2). 
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 ăn    Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  ủa Hội đồng nhân 

dân tỉnh về  hủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng  ấp h  thống máy phát thanh 

 ủa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; 

 ăn    Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 09/02/2021  ủa Ủy ban nhân 

dân tỉnh về vi   phê duy t dự toán nhi m vụ  huẩn bị đầu tư để lập báo  áo nghiên 

  u khả thi dự án Đầu tư Nâng  ấp h  thống máy phát thanh  ủa Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước 

chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Nâng cấp hệ thống 

máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, với các nội 

dung sau: 

1. Gói thầu số 01: 

- Tên gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Giá gói thầu (tạm tính): 87.699.421 đồng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

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

các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

2. Gói thầu số 02: 

- Tên gói thầu: Quản l  dự án. 

- Giá gói thầu (tạm tính): 237.260.735 đồng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày ký hợp đồng đến khi dự án 

được phê duyệt quyết toán hoàn thành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy 

định trong hợp đồng. 

3. Gói thầu số 03: 

- Tên gói thầu: Thẩm định giá thiết bị. 

- Giá gói thầu (tạm tính): 15.840.000 đồng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
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- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày 

các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

4. Gói thầu số 04: 

- Tên gói thầu: Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án. 

- Giá gói thầu (tạm tính): 9.214.459 đồng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

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

các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

5. Ngu n vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Giao phòng Hành chính tổng hợp thực hiện theo đúng nội dung tại Điều 1 

của Quyết định này và theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của các Bộ, 

ngành liên quan về đầu tư. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; Luật 

Đấu thầu và các quy định của Nhà nước hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k . 

Các ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Phụ trách 

kế toán và các cá nhân có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT, bp. KHTC. 
                                         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
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