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             Số:      /QĐ-VQG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sa Pa, ngày  26  tháng  10  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 

“Mua sắm lắp đặt Biển báo dự báo cấp cháy rừng tự động năm 2021” 

 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 
Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

cai về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyên phê duyệt dự toán, phê 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Căn cứ Quyết định số 3745 /QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt chi tiết dự toán chi năm 2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên;  

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-VQG ngày 26/10/2021 về việc phê duyệt dự 

toán kinh phí gói thầu: Mua sắm lắp đặt Biển báo dự báo cấp cháy rừng tự động 
năm 2021;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lắp đặt Biển 

báo dự báo cấp cháy rừng tự động năm 2021, gồm các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt Biển báo dự báo cấp cháy rừng tự động năm 

2021 như sau: 
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng 
Liên, thủ trưởng các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này.   
Nơi nhận: 
 - Điều 2; 
 - Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
                

 
 
                Nguyễn Hữu Hạnh 

                                           



PHỤ BIỂU PHÊ DUYỆT CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-VQG ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên) 
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I Biển báo dự báo cấp cháy rừng tự động 
 690.000.000      

1 Tính năng 
- Thể hiện 5 cấp dự báo cháy rừng (Theo mẫu số 04, phụ 
lục III, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018); 
- Tự động thu nhận các yếu tố khí tượng để tính toán cấp 
dự báo cháy rừng và điều khiển kim quay; 
- Người quản lý có thể điều khiển biển thông qua điện 
thoại di động thông minh (Smart phone). 
- Lưu trữ thời gian thực và thời gian tính toán lúc 13h 

Vườn 

quốc Gia 
Hoàng 
Liên 

690.000.000 DVMTR 
Chào hàng 
cạnh tranh 

Tháng 10 Trọn gói 45 ngày 

2 Cấu tạo mặt biển 
- Lòng trong khung Inox kích thước 2500x1600mm; 
- Mặt biển Policacbonat dày 6mm; 
- Nền biển chất liệu Silicate chịu nước dày 6mm, dán phủ 
Aluminium; 
- Màu 5 cấp dự báo cháy rừng chất liệu decal 3M chịu 
nhiệt; 
- Kim chỉ cấp dự báo cháy rừng chất liệu Inox; 
- Cột trụ vuông chất liệu thép mạ kẽm F100, cao 
3388mm 
- Khoảng cách từ đế cột đến mép dưới khung biển: 
2000mm 
- Khoảng cách từ đế cột đến mép trên khung biển: 
3660mm 

       



3 Cấu tạo tủ điều khiển 
- Kích thước: Rộng 50cm, cao 60cm, sâu 30cm 
- Aptomat tổng (Đèn sáng xanh đặt trước Aptomat báo 
khi có điện lưới vào tủ) 
- Bộ chuyển đổi nguồn 220V sang 24V (Đèn sáng xanh 
đặt sau bộ chuyển đổi nguồn báo đang hoạt động) 
- Bo mạch xử lý trung tâm CPU  
- Mạch SIM + angten 
- Mạch RTC + PIN (Lưu trữ thời gian thực và thời gian 
tính toán lúc 13h) 
- Mạch điều khiển động cơ + động cơ điều khiển kim 
quay 
- Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm 
- Quạt gió tự động theo nhiệt độ tủ (tự động bật khi nhiệt 
độ tủ trên 35 độ; tự động tắt khi nhiệt độ dưới 35 độ) 
- Nguồn điện vào 220V. 

       

4 Cấu tạo hộp nút nhấn 
- Bo mạch nút nhấn  
- Màn hình LCD 16 x 2 
- Đèn sáng xanh báo bo mạch CPU có điện hoạt động 
- Đèn báo lỗi SIM (Đèn sáng đỏ khi không lắp SIM hoặc 
mạch SIM không hoạt động) 
- Đèn báo lỗi Cảm biến (Đèn sáng đỏ khi cảm biến 
không hoạt động) 
- Đèn báo lỗi động cơ (Đèn sáng đỏ khi động cơ hoặc 
mạch điều khiển động cơ không hoạt động) 
- Nút chuyển chế độ AUTO/SMS. 
- Nút LCD/ENTER (để bật sáng màn hình LCD và vào 
thiết lập thời gian thực, thời gian tính toán lúc 13h). 
- Nút mũi tên trái (để di chuyển con trỏ giữa các mục 
thiết lập thời gian thực và thời gian tính toán) 
- Nút RESET (khởi động lại đồng thời cả bo mạch trung 
tâm CPU và mạch SIM) 

       

 
Cộng(a+b)   690.000.000       

Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi triệu đồng chẵn./. 

Ghi chú: Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-26T10:48:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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