
 1 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 189 /QĐ-STP An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá HSDT 

Gói thầu số 09: Tạo lập và phát triển cơ sở dữ liệu thuộc dự án Đầu tư máy 

tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch 
____________________  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về 

Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 25/06/2018 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ 

tịch;  

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị 

và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch; 

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự toán dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ 

liệu hộ tịch; 

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư máy tính, 

trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch; 

Thực hiện Hồ sơ mời thầu ngày 06/9/2019 Gói thầu số 09: Tạo lập và phát 

triển cơ sở dữ liệu thuộc dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ 

liệu hộ tịch, do Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Công nghệ thông tin Đắc 
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Ngân lập điều chỉnh theo Báo cáo số 442/BCTĐ-TTTĐ ngày 23/9/2019 của 

Trung tâm thẩm định dự án đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá HSDT Gói thầu 

số 09: Tạo lập và phát triển cơ sở dữ liệu thuộc dự án Đầu tư máy tính, trang 

thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch như sau:  

I. Hồ sơ mời thầu:  

Tập hồ sơ mời thầu ngày 06/9/2019 do Công ty TNHH Một thành viên Tư 

vấn Công nghệ thông tin Đắc Ngân lập, bao gồm 3 Phần; 06 Chương và các 

phụ lục đính kèm. 

II. Đánh giá hồ sơ dự thầu:  

Hồ sơ dự thầu được đánh giá theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 

26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ, Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư theo trình tự sau: 

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:  

- Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT. 

- Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT. 

- Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật 

- Tiêu chuẩn đánh giá HSDT: Áp dụng phương pháp Đạt / Không Đạt. 

Đánh giá HSĐXTC 

- Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC. 

- Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC. 

- Đánh giá chi tiết HSĐXTC. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; là cơ sở để thực 

hiện các bước kế tiếp theo quy định của 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. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 

Tư vấn Công nghệ thông tin Đắc Ngân và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VP, HCTP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/10/23/3985/
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/10/23/3985/
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