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Số:149/QĐ-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện  

gói thầu Mua sắm tài sản 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 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghệp 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 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

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

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SVHTTDL ngày 21/01/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SVHTTDL ngày 20/8/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí Gói thầu Mua 

sắm tài sản Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-SVHTTDL ngày 23/8/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua 

sắm tài sản Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu Gói thầu Mua sắm tài sản 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Tổ tư vấn lập HSMT, đánh giá 

HSDT thực hiện đánh giá; 

Xét đề nghị của Văn phòng Sở; Kết quả thương thảo hợp đồng giữa Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh 



ngày 04/10/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Mua sắm 

tài sản tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung sau: 

1. Nội dung gói thầu: Mua sắm bàn ghế giao ban hội trường số 2 thuộc Văn 

phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: Bàn giao ban hình chữ nhật có 

chiều dài 20m, đục chạm hoa văn nổi cao cấp, bốn góc bo, mặt ván trùm, xoi gờ 

chỉ, phía dưới có hộc, văn dưới, sơn bóng PU. Ghế tựa gồm số lượng 60 cái, đục 

chạm hoa văn, vách tựa đục, chân quỳ, mặt ván khung dày 3cm, sơn bóng PU. 

Bàn và ghế gia công bằng gỗ Pơ-mu nhập khẩu. 

2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh. 

Địa chỉ: Tòa nhà Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa 

Cường Nam, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

3. Giá trúng thầu: 1.546.467.000 đồng (Một tỷ, Năm trăm bốn mươi sáu 

triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn). 

4. Tiến độ thi công: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 

6. Loại giá hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Giám đốc công ty TNHH MTV Mộc Nhật 

Minh, các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 Bùi Xuân Thập 
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