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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu
Gói thầu: Lắp đặt camera tại cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu,
chào hàng cạnh tranh;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài
chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử
dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Quy định phân
cấp quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cao Bằng;
Căn cứ Công văn số 1440/UBND-TH ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc chủ trương lắp đặt Camera tại cửa khẩu Tà Lùng và cửa
khẩu Trà Lĩnh;
Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BQL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban
quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-BQL ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ban
quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu gói thầu Lắp đặt camera tại cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh;
Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số TĐ/2020/0251 ngày 16/7/2020 của
Công ty cổ phần giám định và thẩm định giá quốc tế;
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Xét đề nghị tại tờ trình 17/TTr-VP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Văn
phòng Ban về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Lắp đặt camera tại cửa khẩu
Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh và của Tổ chuyên gia thẩm định - Ban Quản lý Khu
kinh tế tại Báo cáo thẩm định số 21/BCTĐ-TCG ngày 13/8/2020 về thẩm định hồ
sơ yêu cầu đối với gói thầu Lắp đặt camera tại cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà
Lĩnh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, gói thầu: Lắp đặt camera tại cửa khẩu Tà
Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh, với các nội dung chính như sau:
1. Tên gói thầu: Lắp đặt camera tại cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh;
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;
3. Nội dung hồ sơ yêu cầu thầu: 03 Phần - 08 Chương.
- Phần 1. Thủ tục đấu thầu
+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật
+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
(Đính kèm quyển Hồ sơ yêu cầu)
5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 06 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ
yêu cầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).
6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: hồ sơ yêu cầu được phát hành qua
mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Bộ Kế hoạch đầu tư tại địa chỉ:
http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và trang thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ:
http://banqlkkt.caobang.gov.vn/
Điều 2. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng căn cứ Luật Đấu
thầu và các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu
gói thầu nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành về đấu thầu.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch tổng hợp, Quản lý đầu tư,
Quy hoạch Xây dựng, Tài nguyên và môi trường và các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang Web của Ban;
- Lưu: VT, VP, KHTH.
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