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QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi  gói thầu số 7:  Giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, 

Giao Thủy, Nghĩa Hưng 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

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

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 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và phê duyệt kế hoạch thực 

hiện năm 2019 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”; 

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 của dự 

án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam 

Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn 

Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-STNMT ngày  24/8/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 7: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng 

CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa 

Hưng; 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 15/TTr-BQLDA 

ngày 08/9/2020 và đề nghị của Công ty cổ phần giải pháp và tư vấn công nghệ 

Bạch Dương tại Báo cáo số 1409-01/2020/TĐ-BD ngày 14/9/2020. 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu số 7: Giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân 

Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới với 

những nội dung chính sau đây:  

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm Kiểm định sản phẩm công 

nghệ thông tin – Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai. 

 + Thành viên đứng đầu liên danh: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công 

nghệ thông tin 

 Địa chỉ: Số 28 đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội. 

 + Thành viên thứ 2 trong liên danh: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai 

 Địa chỉ: Số 78/9 đường Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

 2. Giá trúng thầu: 2.434.260.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi 

bốn triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

   Điều 2. Ban quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định, căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt tại Điều 1 tham mưu thông báo trúng thầu cho nhà thầu. Giao Ban quản 

lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh 

Nam Định  tổ chức hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; Tổ 

chức giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng và 

hoàn tất thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

Ban quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” 

thực hiện tại tỉnh Nam Định, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và nhà thầu được chọn là Liên danh Trung tâm Kiểm 

định sản phẩm công nghệ thông tin – Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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