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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu Mua sắm thiết bị thực hiện mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ IoT 

trong sản xuất cây ăn trái và quản lý chất lượng sản phẩm gắn với chuỗi liên kết 

 

Kính gửi: Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng  

 

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

 Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

  Căn cứ Quyết định 837/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn 

diện, bền vững và hiện đại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025; 

  Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-SNN ngày 22/6/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lâm Đồng Quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định 230/QĐ-SNN ngày 12/7/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lâm Đồng quyết định phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí 

thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững, 

hiện đại năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

 Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-SNN ngày 02/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị IoT giám 

sát, điều khiển trang trại và phần mềm quản lý canh tác theo chuỗi liên kết sản xuất 

trái cây thuộc kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022 của Chi 

cục Trồng trọt và BVTV;  

 Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-SNN ngày 30/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị IoT giám sát, điều khiển 

trang trại và phần mềm quản lý canh tác theo chuỗi liên kết sản xuất trái cây thuộc 

kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022 của Chi cục Trồng trọt 

và BVTV; 

 Căn cứ Quyết định 346/QĐ-SNN ngày 06/9/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lâm Đồng quyết định về việc thành lập tổ chuyên gia xét, 

đánh giá hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu: Mua sắm thiết 

bị IoT giám sát, điều khiển trang trại và phần mềm quản lý canh tác theo chuỗi liên 

kết sản xuất tái cây thuộc kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn năm 2022. 

 Căn cứ biên bản mở thầu ngày 09/9/2022; 
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 Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT gói Mua sắm thiết bị IoT giám sát, điều 

khiển trang trại và phần mềm quản lý canh tác theo chuỗi liên kết sản xuất tái cây 

thuộc kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022;  

 Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng giữa Chi cục Trồng trọt và BVTV 

Lâm Đồng với Công ty TNHH Mimosa Technology ngày 13/10/2022. 

 Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và thương thảo với công ty TNHH 

Mimosa Technology, Chi cục Trồng trọt và BVTV kính trình Sở nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm thiết bị 

IoT giám sát, điều khiển trang trại và phần mềm quản lý canh tác theo chuỗi liên 

kết sản xuất tái cây thuộc kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn năm 2022 với các nội dung sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Mimosa Technology 

-  Loại hợp đồng: Trọn gói   

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày 

- Giá trị hợp đồng: 1.348.476.000 đồng (Một tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu 

bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). 

  Nguồn vốn: Quyết định số 185/QĐ-SNN ngày 22/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng Quyết định giao dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2022. 

 Tài liệu đính kèm:  

 - Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm thiết bị IoT giám sát, điều 

khiển trang trại và phần mềm quản lý canh tác theo chuỗi liên kết sản xuất tái cây 

thuộc kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022; 

- Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm 

Đồng với Công ty TNHH Mimosa Technology; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

Kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

     CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 Hà Ngọc Chiến 
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