
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 190 /QĐ-STNMT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh mục mua sắm, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ  

vành đai biên giới và công tác chuyên môn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

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

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

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2017 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

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

 Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

 Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ  nhằm duy trì  hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ 

chức,đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về 
việc ủy quyền phê duyệt dự án, dự toán chi phí chuẩn bị dự án, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu và quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ 
tịch UBND tỉnh; 

Trên cơ sở Tờ trình số 24/TTr-TTCNTTTN&MT ngày 8/6/2021 của Trung 

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trườngvà Báo cáo thẩm định số 28/BC-

KHTC ngày 11/6/2021 của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định Danh 

mục mua sắm, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang 
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thiết bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên 

môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Phê duyệt danh mục mua sắm và dự toán gói thầu: Cung cấp trang 

thiết bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên 

mônvới nội dung như sau: 

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc 

bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên môn.  

2. Chi phí, quy mô mua sắm: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác đo 

đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên môn, tổng chi phí 1.013.765.000 

đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm mười ba triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn 

đồng) (Chi tiết kèm theo tại Phụ lục I). 

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

4. Nguồn kinh phí mua sắm: Ngân sách nhà nước theo Quyết định số 

379/QĐ-STNMT ngày 22/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

5. Thời gian thực hiện dự toán: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2021. 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết 

bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên môntại 

phụ lục kèm theo Quyết định này. 

(Chi tiết kèm theo tại Phụ lục II) 

 Điều 3.Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính,Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

thông tin tài nguyên và môi trường,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Trung tâm CNTT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Bùi Văn Côi 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1. DANH MỤC MUA SẮM VÀ DỰ TOÁN 

Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên môn 

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ-STNMT ngày 11 /6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

ĐVT: Đồng 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I Chi phí mua sắm  1.007.000.000 

1 

Máy tính để bàn đồng bộ Dell Vostro  

Mor LCD Dell  -20"  
Công nghệ: Mỹ 

Sản xuất: Malaysia 

- CPU: Intel Pentium Gold G-6400 (4.00GHz, 2 Cores 4 Threads, 4MB 

Cache); 

- RAM: 4GB (4Gx1) DDR4 2666MHz (x2 khe cắm); 

- Ổ cứng: 1TB 7200rpm (x1 Slot M2 SSD PCIE NVME); 

- VGA: Integrated Graphics; 

- Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth; 

- Ổ đĩa: DVD±RW; 

- Hệ điều hành: Windows 10 Home SL English. 

Bộ 1 15.000.000  15.000.000  
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

2 

Máy Scan HP Scanjet Pro 2500 F1 - L2747A 
Công nghệ: Mỹ 

Sản xuất: China 

- Scan Flatbed, ADF, kích thước tối đa A4. Scan 2 mặt; 

Chất lượng file scan: độ phân giải 600 x 1200 dpi, 24-bit màu; 

- Công suất scan 1500 trang/ngày; 

- Tốc độ: 10 x 15 cm (4 x 6 in) Color Photo to file (200 dpi, 24-bit, TIFF): 

about 6.8 sec for multiple image scan, about 3.1 sec for single image scan 

10 x 15 cm (4 x 6 in) Color Photo to E-mail. 

Cái 1 7.000.000  7.000.000  

3 

Máy photocopy Sharp AR-6031NV: 

 - Sản xuất tại Thái Lan. 

- Chức năng chuẩn : Copy + In qua mạng + Scan màu. 

- Tốc độ in/copy laser/in mạng: 31 trang/phút. 

- Khổ giấy sao chụp: A3-A6. 

- Bộ nhớ chuẩn : 320 MB (Max 448MB). 

- Tỷ lệ phóng to thu nhỏ 25%~400%. 

- Độ phân giải in/copy : 600x600dpi. 

- Khay chứa giấy 02 x 500 tờ, khay tay 100 tờ ( Nâng cấp tối đa 2.100 tờ). 

- Bản chụp đầu tiên 5.2 giây. 

- Thời gian khởi động máy: 20 giây. 

- Chức năng tự động đảo mặt bản sao/in hai mặt (Duplex). 

- Bộ phận nạp & đảo bản gốc tự động :(RP11). 

- Tự động chia bộ & sắp xếp bản sao điện tử. 

- Tự động chọn khổ giấy, khay giấy. 

- Chế độ tiết kiệm điện & mực. 

- Hệ thống tái sử dụng mực thải. 

- Hệ thống lấy giấy hiệu suất cao, giảm tối đa vấn đề kẹt giấy. 

Cái 1 
      

60.000.000  

         

60.000.000  
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

- Sao chụp liên tục : 999 bản chụp/ 1 lần lệnh. 

- Khả năng in/copy lên đến 20,000 bản/tháng. 

- Kết nối : USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX. 

- Trọng lượng : 36 kg 

- Kíchthước : 599 x 612 x 611 mm. 

4 

Máy in Laser màu HP LaserJet Pro CP5225DN 
Công nghệ: Mỹ 

Sản xuất: China 

- Công nghệ in: Laser. 

- Tốc độ in: 20 trang/ phút (trắng/ đen, màu). 

- Tốc độ in trang đầu tiên: 16 giây (trang/ phút), 17 giây (màu). 

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi. 

- Chu kỳ in hàng tháng: 75.000 trang. 

- Tốc độ xử lý: 540MHz. 

- Bộ nhớ: 192MB. 

- Khay giấy ngõ vào, chuẩn: 100-sheet Multipurpose tray, 250-sheet input 

tray. 

- Chế độ in: In 2 mặt tự động (chuẩn). 

- Khổ giấy: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5. 

- Loại giấy in: Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, 

plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), cardstock, glossy film, 

transparencies, labels, envelopes. 

- Ngôn ngữ in: HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation. 

- Cổng kết nối: USB 2.0 tốc độ cao. 

- Kết nối mạng: Tích hợp Fast Ethernet 10/100Base-TX. 

- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 

Vista, Mac OS. 

- Nguồn điện: 220 ~ 240VAC. 

- Kích thước: 545 x 599 x 338 mm. 

Chiếc 1 
      

55.000.000  

         

55.000.000  
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

- Trọng lượng: 40.9 kg. 

5 

Flycam DJI Mavic 2 Pro 
Công nghệ: Thụy Điển 

Sản xuất: China 

- Máy ảnh Hasselblad L1D-20C, cảm biến CMOS 20MP 1 inch; 

- Thời gian bay lên đến 31 phút ở tốc độ lên tới 44,74 dặm / giờ (72 km / h); 

- Quay video HDR 4K 10 bit với dải động cao hơn và màu sắc sống động 

hơn; 

- Cảm biến chướng ngại vật đa chiều: 

10-bit Dlog-M; HDR Video, D-HDR; HyperLapse. 

khẩu độ có thể điều chỉnh f / 2.8 – f / 11; 

- Truyền tín hiệu hình ảnh 8km, chất lượng full HD 1080; 

- ActiveTrack 2.0, QuickShots, ảnh toàn cảnh; 

- Tần số tín hiệu kép 2,4 / 5.8GHz. 

Chiếc 2 
   

65.000.000  
   130.000.000  

6 

Bộ máy Toàn đạc điện tử Leica TS03 5” R500 

Model: Toàn đạc điện tử Leica Flexline TS03 5” R500 

Hãng Sản xuất: Leica Geosystems – Thụy Sĩ 

Nước sản xuất: Singapore 

Độ chính xác đo góc: 5” 

Độ chính xác đo khoảng cách 1mm+1.5ppm.Dkm 

Khoảng cách đo không gương tối đa: 500m 

Đặc tính kỹ thuật 

• Phạm vi sử dụng:  

- Thiết bị dùng để đo đạc ngoài thực địa, trong hầm lò, công trường xây 

dựng,..đo góc, đo cạnh liên tục trong nhiều giờ với độ ổn định cao 

• Ống kính: 

- Độ phóng đại: 30x 

- Năng lực phân giải: 3”  

- Thị trường: 10 30’ (2.7m ở khoảng cách 100m) 

Bộ 2 
 

180.000.000  
 360.000.000  
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

- Tầm nhìn ngắn nhất: 1.55m 

• Hiển thị: 

- Màn hình màu cảm ứng 3.5” QVGA 320x240 pixels với hệ thống đèn LED 

chiếu sáng màn hình và bàn phím,  

- Bàn phím: 28 phím  

- Số lượng màn hình: 1 

• Hệ điều hành & kết nối: 

- Hệ điều hành Windows EC 7 

- Chip xử lý TI OMAP4430 1GHz Dual-Core ARM Cortex A9 MPCore 

- Bộ nhớ trong 2GB 

- Khe cắm thẻ nhớ SD, USB stick 

- Cổng kết nối: Serial RS232, Bluetooth, USB và WLAN  

• Đo góc: 

- Độ chính xác đo góc 5” 

- Phương pháp: tuyệt đối, số đọc tăng dần, so sánh kép 

- Số đọc nhỏ nhất: 0.1” 

- Hệ thống bù nghiêng trục: 4 hướng trục 

- Độ chính xác hệ thống bù nghiêng trục: 2” 

• Đo khoảng cách: 

- Dải đo: lên tới 500m 

- Độ chính xác đo khoảng cách theo tiêu chuẩn ISO 17123-4 

  + Chế độ Standard: 2mm+2ppm.Dkm  (phạm vi <500m) 

  + Chế độ Standard: 4mm+2ppm.Dkm  (phạm vi >500m) 

• Hệ thống dọi tâm: 

- Dọi tâm laser 

- Độ chính xác 1.5mm ở khoảng cách 1.5m chiều cao máy 

• Nguồn năng lượng: 

- Pin Li-Ion GEB331/GEB361 

- Thời lượng đo: 15h với pin GEB331 7.4V / 4.4Ah 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Trọng lượng, kích thước 

- Trọng lượng máy 4.5kg  

Nhiệt độ môi trường làm việc: từ -200 C đến +500 C 

• Chỉ tiêu chịu bụi bẩn và độ ẩm: IP66 

Chương trình đo trên máy: 

Phần mềm điều khiển Leica Flexline 

- Quản lý công việc, dữ liệu và hệ thống tọa độ 

- Xuất nhập dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau: ASCII (tùy biến được), 

DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW.. 

- Xem bản đồ trực tiếp trên hệ thống quản lý dữ liệu và trong các trang màn 

hình đo 

- Chương trình đo: Station Setup, Survey & Coding, Stake Out, Reference 

Line / Grid / Segment, Hidden Point, Tie Distance, Area & DTM Volume, 

Remote Height, Offset, Backside check. 

Bộ máy tiêu chuẩn gồm 

- 01 máy Leica Flexline TS03 5” R500 với 01 màn hình hiển thị, trong valy 

đựng máy 

- 01 đế máy Toàn đạc 

- 01 bộ ống che nắng, túi che mưa, tool chỉnh máy,  

- 02 Leica GEB331 Li-ion 7.4V / 4.4Ah 

- 01 bộ nạp pin Leica GKL311 

- 01 gương mini Leica GMP111 

- 01 chân máy Toàn đạc 

- 01 gương Leica GPR1  

- 01 sào gương Leica  

- 01 bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt 

7 
Máy định vị vệ tinh Stonex GNSS S900A 

Hãng sản xuất: Stonex (Italia) 

Nước sản xuất: Italia 

chiếc  2 
    

190.000.000  

       

380.000.000  
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Máy thu tín hiệu định vị vệ tinh đa tần số S900A GNSS với 800 kênh thu tín 

hiệu gồm: 

GPS (L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5)  

GLONASS(L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3) 

BEIDOU (B1/B2/B3/ACEBOC) 

GALILEO (E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC) 

QZSS (L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6) IRNSS(L5), SBAS (L1/L5) 

Công nghệ e-Bubble với bọt thủy điện tử hiển thị trên màn hình thiết bị điều 

khiển, hỗ trợ đo đạc nhanh chóng và chính xác. 

Tích hợp sẵn module GSM 4G LTE gắn sim Nano với các dải tần  

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 

LTE TDD: B38/B39/B40/B41 

UTMS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 

GSM: B2/B3/B5/B8 

cho giải pháp kết nối dự phòng với nhiều khe lắp sim hơn (cùng với 2 khe 

lắp sim trên controller, bạn có thể cùng lúc có khả năng sử dụng sóng của 3 

nhà mạng khác nhau) hoặc cài đặt làm Base 4G, cho phép tăng khoảng cách 

từ base tới rover xa hơn so với phương pháp radio UHF truyền thống. 

Tích hợp sẵn bộ thu phát radio kép 2 dải tần số trong máy, hoạt động ở dải 

tần 410-470MHz và 902.4-928MHz cho phép thu phát tín hiệu radio tầm 3-

4km trong điều kiện thành phố, có thể lên tới 10km ở điều kiện tối ưu. 

Có khả năng thu sóng L-band, tích hợp với công nghệ aRTK miễn phí hỗ trợ 

đo RTK với độ chính xác cao ngay cả khi mất kết nối với trạm Base/CORS 

hay mất sóng 4G, thời gian duy trì lên tới 20 phút kể từ khi mất kết nối. 

Thiết bị có khả năng thu nhận tín hiệu Atlas từ hệ thống vệ tinh địa tĩnh Atlas 

RTK L-band, ứng dụng công nghệ định vị tuyệt đối PPP có thể đạt độ chính 

xác tới 4cm RMS.  

Công nghệ xử lý tín hiệu định vị SurFix Robust RTK kết hợp với bộ máy thu 

GNSS cung cấp thông tin chất lượng dữ liệu RTK độ trung thực cao, đảm 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

bảo chất lượng và độ chính xác của các nghiệm RTK Fixed. 

Đầy đủ các kết nối: Bluetooth (2.1+EDR, v4.1), Wifi (802.11 b/g/n), 4G 

LTE, Web UI dễ dàng làm chủ các cài đặt thiết bị GNSS chỉ bằng điện thoại 

thông minh hay máy tính. 

Sổ tay điện tử cho máy Stonex UT10 màn hình màu cảm ứng điện dung kích 

thước 6”, độ phân giải 1080x1920VGA, độ sáng 500 Nit, chạy HĐH 

Android 8, RAM 4GB, CPU Qualcom MSM8953 Octa-core 2.2GHz, 02 

camera trước 5MP và sau 13MP, pin Lithium-Ion dung lượng 8000mAh. 

Bộ nhớ trong 32GB, tích hợp sẵn các Sensor GNSS, Gyroscope, Compass, 

Accelerometer, Barometer phục vụ cho khảo sát. 

Cổng kết nối USB type-C chuẩn 3.0, 2 khe gắn sim chuẩn Nano, khe gắn 

micro SD, kết nối Wifi chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC, 4G LTE, 

hỗ trợ kết nối anten GNSS ngoài. 

Kích thước sổ tay 165x94.2x14mm, trọng lượng 360g, đạt chuẩn chịu nước 

và bụi bẩn IP68, đạt tiêu chuẩn Quân đội Mĩ MIL-STD-810G và MIL-STD-

461F. 

Phần mềm điều khiển máy thu Stonex Cube-a, có phiên bản tiếng Việt, phục 

vụ đo đạc khảo sát, bố trí cắm điểm, cắm tuyến, cắm độ cao theo bề mặt TIN, 

nhập xuất dữ liệu đo, ảnh RASTER và bản vẽ AutoCAD, hỗ trợ nền bản đồ 

GoogleMaps, Bing Maps, OpenStreetMap (OSM), tích hợp CAD với các 

tính năng bắt điểm, khả năng chụp ảnh và vẽ sơ hoạ điểm chi tiết, tính năng 

tự động xoay bản đồ theo hướng di chuyển của máy, kết nối và điều khiển 

máy đo khoảng cách cầm tay (Disto) qua Bluetooth và nhiều tính năng khác. 

Độ chính xác đo:  

-   Đo tĩnh chính xác: 

Mặt bằng: 2.5mm + 0.1 ppm 

Độ cao: 3.5mm + 0.4 ppm 

-  Đo động RTK: 

Mặt bằng: 5mm + 0.5 ppm 



11 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

       Độ cao: 10mm + 0.5 ppm 

Thông số kỹ thuật khác: 

-   Định dạng bản tin hiệu chỉnh Output: CMR, CMR+, RTCM 2.3, RTCM 

3.2, ROX 

-  Hỗ trợ output bản tin định vị NMEA0183 

-  Bộ nhớ trong: 8GB 

-  Khe cắm thẻ nhớ micro SD mở rộng bộ nhớ lên tới 32GB.  

-  Pin sạc 7.2V – 3400mAh 

-  Thời gian làm việc: 12h (với 2 pin, có thể thay nóng) 

-  Thời gian sạc: 4h 

-  Thiết bị có 2 cổng LEMO hỗ trợ kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc. 

-  Giao thức kết nối WebUI cho phép kết nối và điều khiển máy, trút dữ liệu, 

cập nhật nâng cấp phần mềm không dây, nhanh chóng và thuận tiện. 

-   Trọng lượng 1.19Kg  (1 pin) 

-  Kích thước: ф 157mm x 76mm 

- Chỉ tiêu chống bụi bẩn và độ ẩm: IP67 

-  Đạt tiêu chuẩn độ bền của Quân đội Mĩ mới nhất (MIL-STD-810H) về độ 

bền và khả năng chịu đựng của thiết bị trong môi trường khắc nghiệt. 

Cấu hình full option cho các phương pháp đo Static, RTK, linh hoạt chuyển 

đổi thành máy Base hoặc Rover khi cần thiết. Thiết bị tương thích hoàn toàn 

với tất cả các hệ thống trạm CORS hiện hành ở Việt Nam, bao gồm cả hệ 

thống trạm CORS của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bao gồm:  

- 01 Máy thu Stonex S900A GNSS tích hợp sẵn e-Bubble, modem 4G LTE 

và modem radio trong thu phát tần số kép  410-470MHz, 920.4-928MHz. 

- 01 Thiết bị điều khiển UT10 kích thước màn hình 6” chạy HĐH Android 8, 

RAM 4GB, CPU Qualcom MSM8953 8 lõi 2.2GHz kèm bộ sạc, phần mềm 

điều khiển GPS ngôn ngữ tiếng Việt. 

- 01 Bộ sạc pin khay sạc kép cho máy Stonex S900A. 
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- 02 pin sạc Li-ion thông minh 7.2V 3400mAh, có 4 đèn LED hiển thị mức 

dung lượng pin. 

- 01 cáp trút dữ liệu và kết nối máy tính. 

- 01 anten radio UHF 

- 01 bộ sào đo fiber carbon rút + kẹp sào 

- 01 vali vận chuyển 

01 túi vận chuyển chống shock chính hãng 

II Chi phí tư vấn và chi phí khác    6.765.000 

1 Thẩm định giá     2.200.000 

2 Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT    2.200.000 

3 Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu    2.200.000 

4 Chi phí đăng tải E-HSMT    165.000 

Tổng cộng (I)+(II) 1.013.765.000 

Bằng chữ: Một tỷ không trăm mười ba triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng 

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng  
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Phụ lục 2. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc bản đồ vành đai biên giới và công tác chuyên môn 

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ-STNMT ngày 11 /6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

                

 ĐVT : Đồng 

TT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn 
Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu 01: Tư vấn lập 

E-HSMT và đánh giá E- 

HSDT 

2.200.000 
Ngân sách nhà 

nước theo Quyết 

định số 379/QĐ-

STNMT ngày 

22/12/2020 của 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn 

về việc giao dự 

toán thu, chi 

ngân sách nhà 

nước năm 2021 

Chỉ đinh thầu 

rút gọn 

 

Tháng  6 năm 

2021 

Trọn 

gói 
30ngày 

2 

Gói thầu 02: Tư vấn 

thẩm định E-HSMT và 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu  

2.200.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 

 

Tháng  6 năm 

2021 

Trọn 

gói 
30ngày 

3 

Gói thầu 03: Cung cấp 

trang thiết bị phục vụ 

công tác đo đạc bản đồ 

vành đai biên giới và 

công tác chuyên môn 

1.007.000.000  

 

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông thường, 

qua mạng 

1 giai đoạn 

1 túi hồ sơ  

Tháng  6 năm 

2021 

Trọn 

gói 
30ngày 

 Tổng cộng 1.011.400.000       

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm mười một triệu bốn trăm nghìn đồng) 


		2021-06-14T16:48:11+0700




