CÔNG BÁO/Số 71/Ngày 09-10-2008
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3409/Qð-UBND

31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ñiều chỉnh thời gian thực hiện hợp ñồng các gói thầu xây dựng phần
mềm thuộc 02 dự án xây dựng phần mềm Công báo ñiện tử và dự án triển khai
phần mềm văn phòng ñiện tử quản lí văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2008/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;
Xét ñề nghị Sở Kế hoạch - ðầu tư tại Văn bản số 2658/SKHðT-XDCB ngày 23
tháng 9 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh thời gian thực hiện hợp ñồng các gói thầu xây
dựng phần mềm thuộc 02 dự án xây dựng phần mềm Công báo ñiện tử và dự án triển
khai phần mềm văn phòng ñiện tử quản lí văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Stt

Tên dự án

Tên gói
thầu

Giá trị gói
thầu

Thời gian thực
hiện hợp ñồng
ñã duyệt

45 ngày (Qð số
Triển khai phần
3225/Qð-UBND
mềm văn phòng Xây dựng và
ngày 22 tháng 9
ñiện tử quản lí triển khai
1
148.000.000 năm 2008 của Ủy
văn bản và hồ sơ phần mềm
ban nhân dân
(gói 2)
công việc tại
tỉnh)
Văn phòng Ủy

Thời gian
thực hiện
hợp ñồng
ñiều chỉnh

07 tháng

