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THÔNG BÁO 

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực tham gia tư vấn Quản lý kế hoạch  

thuê Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên 

 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về Quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh V/v 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên. 

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên có nhu cầu thuê Tư vấn Quản lý kế 

hoạch thuê Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:  

1. Phạm vi công việc: Quản lý kế hoạch thuê Cổng dịch vụ công trực tuyến 

tỉnh Phú Yên theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện: 05 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

Nhằm có cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện Quản lý kế hoạch thuê Cổng dịch 

vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên kính mời 

nhà thầu quan tâm đến gói thầu gửi 02 bộ Hồ sơ năng lực theo địa chỉ: 

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên 

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Điện thoại: 0257 3 819 958  Fax: 0257 3 819 958 

Thời gian nhận Hồ sơ năng lực: đến 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2020. Quá 

thời hạn nêu trên Sở Thông tin và Truyền thông không xem xét, giải quyết. 

Đính kèm hồ sơ năng lực là các tài liệu sau: 

1. Đơn đề xuất tham gia thực hiện quản lý kế hoạch thuê Cổng dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Phú Yên. 

2. Báo giá; 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

Quyết định thành lập được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với các tổ chức 

không đăng ký kinh doanh) … có chức năng tư vấn về quản lý dự án công nghệ 

thông tin;  

4. Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế; 



5. Nhà thầu tư vấn có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu trên hệ thống đấu 

thầu Quốc gia; 

6. Hợp đồng tương tự; 

7. Nhân sự: Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn và lý lịch 

nhân sự tham gia tư vấn (có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên thuộc các 

chuyên ngành Công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù 

hợp và các chứng chỉ phù hợp công việc đảm nhận); 

8. Tài chính: Báo cáo tài chính 03 năm 2017, 2018 và 2019. 

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hợp đồng tương tự, Báo cáo 

tài chính được chứng thực. Hồ sơ năng lực đóng dấu giáp lai của nhà thầu. 

Mong nhận được sự hợp tác./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc (b/c); 

- Đơn vị/doanh nghiệp CNTT; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, CNTT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 
 



 

Phụ lục 01: 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-STTTT ngày 30 tháng 9 năm 2020  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn quản lý kế hoạch  

2. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên. 

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. 

4. Dự toán kinh phí: 85.801.816 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, tám 

trăm lẻ một ngàn, tám trăm mười sáu đồng). 

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III&IV năm 2020. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm. 

7. Địa điểm thực hiện: Các đơn vị Sở, ban, ngành; các đơn vị cấp huyện; 

các đơn vị cấp xã; tổ chức/doanh nghiệp, công dân. 

8. Nguồn vốn: Sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm. 
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