
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 147/QĐ-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, màn hình led, trang trí sân khấu, 

 điều hòa tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  

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

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

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ;  

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt kế hoạch Mua sắm trang thiết bị, màn hình led, trang trí sân 

khấu, điều hòa tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, 

màn hình led, trang trí sân khấu, điều hòa tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

Xét báo cáo thẩm định Số 72/BC-CT ngày 30/6/2020 của công ty TNHH 

Xây dựng, Thương mại Nguyên Hà về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu Mua sắm trang thiết bị, màn hình led, trang trí sân khấu, điều hòa tại 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị, màn 

hình led, trang trí sân khấu, điều hòa tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch với nội dung như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Quang Sáng HT 

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Giá trúng thầu: 567.100.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bảy triệu, một 

trăm nghìn đồng);  

Giá trúng thầu trên đã bao gồm thuế VAT và mọi chi phí xây dựng liên 

quan. 

3.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

5. Nguồn vốn: Quyết định số 04/QĐ-SVHTTDL ngày 23/01/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nguồn kinh phí sự nghiệp chung Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở kiểm tra, tham mưu ký kết hợp đồng với nhà 

thầu Công ty TNHH Quang Sáng HT, theo các nội dung trên và theo các quy 

định hiện hành.. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công 

ty TNHH Quang Sáng HT và các tập thể, cá nhân có quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 Bùi Xuân Thập 
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