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               Hà Tĩnh, ngày  26  tháng  6  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu: “Lắp đặt, cài đặt hệ 

thống Camera giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 

 

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 26/06/2014 của Chính phủ về việc hướng 

dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công.  

Căn cứ Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi 

tiết việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp 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 3716/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc cấp kinh phí cho Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ thẩm định giá số: 337a ĐS/2019/CT.ĐA ngày 05/6/2019 của Công ty TNHH 

Đầu tư dịch vụ Thẩm định giá Đông Á; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu: “Lắp đặt, cài đặt hệ thống Camera giám 

sát tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch” số 118 ngày 20/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

Xét đề nghi của Tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình số 74  ngày 25/6/2019 của tổ 

chuyên gia đầu thầu về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu: 

“Lắp đặt, cài đặt hệ thống Camera giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; 

 

                                                QUYẾT ĐỊNH 

 

        Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu: “Lắp đặt, cài đặt hệ 

thống Camera giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” với các nội dung cụ thể như sau: 

 



 

1.Số gói thầu: 01 gói; 
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  2.Tổng mức đầu tư: 247.195.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín 

mươi lăm nghìn đồng chẵn.) Chi tiết có phụ lục kèm theo. 

       3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh được bố trí tại Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 

07/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí cho Sở văn hóa thể thao du lịch. 

       4.  Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi có Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trên theo đúng 

quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, 

các quy định hiện hành. 

 5. Thời gian thực hiện: tháng 7  năm 2019 

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

 Chánh Văn phòng, phòng KHTC và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Lưu: VT- KHTC. 

Gửi VB giấy + VB điện tử. 

                GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 

 

  Bùi Xuân Thập 
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