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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  7  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 - Mua sắm, lắp đặt 

thiết bị dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên  

hạ tầng Internet. 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

khoá XIII;  

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 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

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

quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15 tháng 11 năm 2017 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 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình 

Ninh Thuận trên hạ tầng Internet; 

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển tín hiệu Phát 

thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet; 

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 chưa 

phân bổ tại các Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 và số 559/QĐ-

UBND ngày 02/4/2021; 

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tín hiệu 

Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet; 

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-ĐPTTH ngày 30/06/2021 của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 9 - 

Mua sắm, lắp đặt thiết bị dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh 

Thuận trên hạ tầng Internet; 

Căn cứ Báo cáo số 136/THCNHCM ngày 15/7/2021 của Trung tâm Tin học 

và Công nghệ truyền hình cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh giá E-

HSDT gói thầu số 9: Mua sắm lắp đặt, thiết bị, dự án Phát triển tín hiệu Phát 

thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet; 
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Căn cứ Báo cáo số 2007/BC-TĐKQLCNT ngày 20/7/2021 của  của Công ty 

TNHH Giải pháp phần mềm Truyền thông ITV, về việc thẩm định kết quả đánh giá 

E-HSDT gói thầu số 9 - Mua sắm, lắp đặt thiết bị dự án Phát triển tín hiệu Phát 

thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 - Mua sắm, lắp 

đặt thiết bị dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ 

tầng Internet, với những nội dung sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Mê Ga. 

- Địa ch : Số 543A, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, Quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh.  

- Giá trúng thầu: 8.268.700.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ hai trăm sáu mươi 

tám triệu bảy trăm nghìn đồng). 

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn kết dư ngân sách t nh năm 2019 (Theo Quyết 

định số 1054/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân t nh Ninh Thuận). 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, tính t  ngày hợp đồng có hiệu 

lực, đến ngày các bên h àn thành ngh a v  the  quy định tr ng hợp đồng. 

- Thời gian bả  hành: 12 tháng. 

Điều 2. Phòng Tổ chức và Hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình 

t nh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Thịnh - Đơn vị quản lý dự án 

có trách nhiệm:  

- Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

the  quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Tổ chức h àn thiện và ký kết hợp đồng kinh tế the  đúng quy định. 

- Triển khai thực hiện hợp đồng the  đúng tiến độ, tổ chức nghiệm thu, bàn 

gia  đưa và  sử d ng và bả  hành the  đúng các Điều kh ản của hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký. 

Các ông, bà Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Ph  

trách kế t án, đơn vị tư vấn quản lý dự án và nhà thầu trúng thầu nêu tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                               
- Như Điều 3; 

  - Ban Giám đốc; 

  - LĐ phòng KT; DVQC; 

- Lưu VT, TCHC.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Hà 
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