
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Cám L, ngàyJA tháng'! l_nám 2020 

QUYET D!NH 
A •* A A • A Ye vlec phe duyet ket qua lija ch9n nha thau 

Gói thâu: May vi tinh dê bàn, may vi tInh xách tay 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN QUIN CAM LE 

Can ct'Lut Tc ch&c chInh quyn diaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Luat  Dáu thcu ngày 26 tháng 11 nám 2013, 

Can c& Nghf djnh sd 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014cüaChInh pht v 
vic quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cia Lut dáu tháu ye lu'a chQn nhà 
tháu; 

Can ci'Nghj djnh s 151/201 7/ND-CP ngày 26/12/2017 cia ChInhph quy 
dinh chi tié't m5t so diêu cia Lut qudn lj,  si'r dng tài san công, 

Can ci' Thông tu' sO' 04/2017/TT-BKLIDT ngày 15/11/2017 cia B5 K 
hogch và Ddu tu' quy dfnh chi tiêt ye lra chQn nhà tháu qua H thong mgng dáu 
tháu quôc gia; 

Can ct Quyé't djnh sá 18/2019/QD- UBND ngày 11/03/2019 cza UBND 
thành M Dà Náng ye vic ban hành quy djnh mtsO n5i dung trong mua sam, 
thuê tài san, hang hóa, djchvy tgi CáC co' quan, tO chü'c, doii vi thuóc phgm vi 
quán 1j cza thành phô Dà Náng; 

Can ct Quyê't djnh s 3550/QD-UBND ngày 03/11/2020 cia UBND qun 
Cm L v vic phê duyt dr toán mua sam tài san theo phuvng thi'c tp trung 
trên dia  bàn qun Cam L; 

Can th Quyét djnh sJ 4919/QD-UBND ngày 15/12/2020 cia UBND thành 
phO Dà Náng ye vic phê duyt ké hogch ly'a chQn nhà thdu Mua sam t2p trung 
bàn ghê hQc sinh näm 2020 theo dê nghj cia UBND quc2n Cam L; 

Theo d nghj cüa Phông Tài chInh-Kê' hogch qun COm L tgi Báo cáo 
thám dinh sO  6  /BC'-PTGK[-I ngàyJ/ 4/2020 ye vic phê duyt két qua lra 
chQn nhà tháu gói tháu May vi tInh dé bàn, may vi tInh xách ray. 

QUYET D!NH: 

EDiu 1. Phé duyt kt qua 1ira ch9n nhà thu: 

1. Gói thu: May vi tInh d bàn, may vi tInh xách tay 

2. Chü ctu tu: UBND qu.n Cm L. 

3. Ngun vn du tu: Ngan sách qun và vn dr toán các don vj. 

4. Don vj thirc hin hçp dng: Cong ty c phn thit bi giáo duc Van  Nht 

•lt 

UY BAN NHAN DAN 
QU4IN CAM L 

S:  4C4  -/QD-UBND 



Tithng 
5. Giá trj trüng thâu: 591.550.000 dông (Bang chI: Nãm train chIn rnu'ai 

mó't triu, nám tram nám mutri ngàn dng) 

6. Loai hçp dng: Tr9n gói. 

7. Thi gian thirc hin hçip dng: 30 ngày 

Diu 2. Giao Phông Tài chInh-K hoach qun Cm L, các dmi v trong 
danh sách sam t3p  trung; Cong ty cô phân thiêt bj giáo diic Van  Nhtt Tung 
theo dOi, triên khai thirc hin d1r an dam bâo tiên d, chat hrcmg, thâm m5 và 
thanh quyt toán theo dung quy djnh cüa Nhà nuórc. 

A • •A A P Dieu 3. Quyet dnh nay co hiçu 1rc thc hiçn ke tu ngay ky. 
• A , , Dieu 4. Chanh Van phong HDND va UBND quan CamLç; Trucmg cac 

Phông: Tài chInh — Kê hoach;  Giáo diic và Dào tao;  Giám doe Kho bac  Nba 
nuâc Cam L; Cong ty cô phân thiêt bj giáo diic Van  Nht Tung và Thu trtthng 
các cci quan có lien quan can cü Quyet djnh n êni. 

TICH 
ç  . 

'. 

fy01 nhzin: 
- Nhu Diêu 4; 
- Luu: VT, TC-KH. 


	Page 1
	Page 2

		2021-01-07T15:19:08+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm Lệ<quancamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




