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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Tháp truyền hình 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

  Xét Tờ trình số 05/TTr-TTVHTT ngày 30/3/2022 của Trung tâm Văn hóa - 

thể thao thành phố và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại 

Báo cáo thẩm định số 60/BC-TCKH ngày 01/4/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

và lắp đặt hệ thống đấu nối điện Tháp truyền hình, với nội dung chủ yếu sau: 

1. Dự toán kinh phí:  

- Tên dự án: Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Tháp truyền hình. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - thể thao thành phố. 

 - Mục tiêu thực hiện: Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Tháp 

truyền hình. 

 - Nội dung và quy mô thực hiện: Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu 

sáng Tháp truyền hình, cụ thể: 

* Đèn led pha SL1278 UF -18: Kích thước: 470x200x228mm, Cấp bảo 

vệ: IP66, Chip Led: OSRAM, Quang thông: 12000lm, Chất liệu: Hợp kim 

nhôm, Độ hoàn màu: CRI≥80, Chống shock, chống tia UV, Chống sự xâm nhập 

của muối, Công suất: 100W/AC 220V, Góc chiếu: 15 độ, Nhiệt độ màu: RGB 

(đổi màu), Tuổi thọ: >50.000h. 
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* Đèn Led pha SL1135 UF-16: Kích thước: 268 x 287mm, Cấp bảo vệ: 

IP66, Chip Led: OSRAM, Quang thông: 12000lm, Chất liệu: Hợp kim nhôm, 

Độ hoàn màu: CRI≥80, Chống shock, chống tia UV, Chống sự xâm nhập của 

muối, Công suất: 100W/AC 220V, Góc chiếu: 15 độ, Nhiệt độ màu: RGR (đổi 

màu), Tuổi thọ: >50.000h. 

- Tổng giá trị dự toán: 989.780.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi 

chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), trong đó: 

+ Kinh phí thẩm định giá: 3.300.000 đồng 

+ Kinh phí gói thầu: 986.480.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp văn hóa. 

- Hình thức quản lý: Đơn vị thực hiện trực tiếp quản lý. 

- Địa điểm lắp đặt: Tháp anten - Số 345, đường Bắc Sơn, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2022. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Tháp truyền hình. 

- Giá gói thầu: 986.480.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi sáu 

triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). 

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp văn hóa. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2022. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

 Điều 2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố có trách nhiệm phối hợp 

với các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các bước theo quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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