
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   

Số:          /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu tư vấn: Lập Đề cương và dự 

toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;  

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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 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 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch - Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu 
thầu Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 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 Công văn số 3752/UBND-VP ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-SKHCN ngày 10/8/2022 của Sở Khoa học 
và Công nghệ về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu tư vấn “Lập Đề cương và 
dự toán chi tiết dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SKHCN ngày 10/8/2022 của Sở Khoa học 
và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn: 

Lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa 

học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

Căn cứ dự thảo E-HSMT, Gói thầu tư vấn: “Lập Đề cương và dự toán chi 

tiết dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu”; 



2 

 

 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ 

tại Tờ trình ngày 14 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu tư vấn: “Lập Đề cương và dự toán 

chi tiết dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu”, bao gồm những nội dung cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Phần thứ hai: Điều khoản tham chiếu 

Chương V. Điều khoản tham chiếu 

Phần thứ ba: Yêu cầu về 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 

(Chi tiết tại E-HSMT kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3. Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì, phối 

hợp cùng Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ và các 

phòng, đơn vị có liên quan thực hiện thông báo mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Thị 

trường công nghệ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (thực hiện); 

- Các PGĐ Sở KHCN; 

- Phòng KH-TC (p/h); 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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