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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị âm 

thanh, ánh sáng phục vụ nhà văn hóa huyện, xã, thôn; 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, 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 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 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 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 về 

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

nhà văn hóa huyện, xã, thôn 

Căn cứ báo cáo thẩm định số 04/BC-Cty ngày 14 tháng 01 năm 2019 của 

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nguyên Hà về việc thẩm định Hồ sơ mời 

thầu; Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp của Công ty TNHH xây 

dựng thương mại Xuân Khoa.  

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  gói thầu Mua sắm thiết bị âm 

thanh, ánh sáng phục vụ nhà văn hóa huyện, xã, thôn, với các nội dung sau: 

1. Nội dung gói thầu: Cung cấp thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ nhà văn 

hóa huyện, xã, thôn theo danh mục được duyệt. 

2. Nhà thầu trúng thầu:  

Tên nhà thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Sáng HT. 

Địa chỉ: Số 13, Ngõ 171, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Giá trúng thầu: 1.798.550.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín tám 

triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng). 

4. Loại giá hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Tiến độ thi công: 30 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Đã được bố trí tại Quyết định số1310/QĐ-

UBND ngày 07/5/2018 và 1652/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh). 

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

Chánh Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Giám đốc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Quang Sáng HT, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 2; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

    Bùi Xuân Thập 
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