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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và 

đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng phục 

vụ nhà văn hóa huyện, xã, thôn 
 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 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 Quyết định sô 79/QĐ-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ xây 

dựng mô hình theo tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân 

nông thôn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; 

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về phân bổ 

klinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017,2018; 

 Căn cứ Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ nhà văn hóa 

huyện, xã, thôn; 

 Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thấu mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng phục 

vụ nhà văn hóa huyện, xã, thôn; 

 Căn cứ quy định tại Quyết định số 114/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 

của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh;  

 Xét đơn xin nhận thầu và hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Thương mại 

Xuân Khoa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Chỉ định Công ty TNHH xây dựng thương mại Xuân Khoa địa 

chỉ: Xóm 17, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị thực hiện 

gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm 



 

thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ nhà văn hóa huyện, xã, thôn, với các nội 

dung như sau: 

 1. Phạm vi công việc: 

 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm 

thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ nhà văn hóa huyện, xã, thôn theo theo quy 

định của Luật Xây dựng, các Nghị định và các Văn bản hướng dẫn hiện hành. 

 2. Thời gian thực hiện: 

 - Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng tư vấn; 

 - Hoàn thành bàn giao hồ sơ: Sau 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng 

 3. Giá trị hợp đồng: 6.606.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm linh sáu ngàn đồng). 

 Giá đã bao gồm thuế và các phí, lệ phí liên quan. 

 4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

 5. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp VH,TT&DL năm 2019 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; văn phòng, 

phòng KHTC, Công ty TNHH xây dựng thương mại Xuân Khoa và các đơn vị 

liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Lưu: VT-KHTC. 

                   GIÁM ĐỐC 

                      

                                     Đã ký 
 

                    

                      Bùi Xuân Thập 
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