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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu 

Kiểm thử từng chức năng của Xây dựng phần mềm nội bộ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

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 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 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về một số nội dung trong mua 

sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của UBDN 

huyện Hòa Vang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Chương trình: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND 

huyện Hòa Vang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chương trình: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hòa Vang tại tờ trình số 

344/TTr-VP ngày 26 tháng11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 



Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Kiểm thử 

từng chức năng của Xây dựng phần mềm nội bộ, với các nội dung như sau: 

1.Tên nhà thầu:  

 Công ty TNHH MTV phần mềm UNIVI 

 Địa chỉ: Tầng 7 Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, 

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

2.Giá trúng thầu: 29.082.000 đồng (Hai mươi chín triệu, không trăm tám mươi 

hai nghìn đồng). Giá đã bao gồm các loại phí và thuế có liên quan. 

3.Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

4.Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Công ty TNHH MTV phần mềm UNIVI có trách nhiệm thực hiện triển 

khai. 

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

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Vang và các đơn vị, cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- CVP, các PCVP UBND huyện 

- Lưu: VT, VP (Phong). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúc Dũng 
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