
CONG HOA xA HOI CHU NGHtA WET NAM 
Dôc lap - Ttr do - Hanh phüc  

Côm L, ngày- tháng'I2-nam 2020 

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

Gói thu: May in, may  photocopy 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN QUiN CAM L 

Can cüLut T chi'cc chInh quyén djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can thLuçt Dá'u thu ngày 26 tháng 11 nàm 2013; 

Can ci Nghj djnh s 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cia ChInh phz v 
vic quy djnh chi tiét thi hành mt so diêu cüa Lut dâu tháu v 4a chQn nhà 
tháu, 

Can thNghj djnh s 151/2017/ND-CF ngày 26/12/2017 cüa ChInhphz quy 
djnh chi ti&t mç5t sO diéu cia Lut quán l, th dyng tài san cOng, 

Can th Thông tw s 04/2017/TT-BKHDT ngày 15/11/2017 cia Bç K 
hogch và Dáu tw quy djnh chi tiét ye lra chQn nhà tháu qua H thong mgng dáu 
tháu quOc gia; 

Can c& Quyé't dfnh sO' 18/2019/QD-UBND ngày 11/03/2019 cza UBND 
thành M Dà Nàng ye vic ban hành quy dfnh mç5tsô ni dung trong mua sam, 
thuê tài san, hang hOa, djchvy tgi các co' quan, tO chi'c, doii vj thuc phgm vi 
quán ly cza thành phO Dà Nàng, 

Can th Quyt djnh s4 3550/QD-UBND ngày 03/11/2020 cüa UBND qun 
Cam L ye vic phê duyt dr toán mua sam tài san theo phu'oiig thic tçp trung 
trên dja bàn qun Cam L; 

Cán cz' Quye't djnh sO' 4919/QD-UBND ngày 15/12/2020 cia UBND thành 
pM Dà Náng ye vic phê duyt kê hogch lta chQn nhà tháuMua sam tp trung 
bàn ghe hQc sinh nám 2020 theo dé nghj cüa UBND quçn C'ám L; 

Theo de ngh cua Phong Tai chinh-Ke hogch qugn Cam L? tgi Bao cao 
thrn djnh s /f-/BC-PTCKK ngàyi1/ 12-/2020 v vic phê duyt ke't qua ly'a 
chQn nhà tháu gói tháu May in, may photocopy. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt kt qua 1a chçn nhà thu: 

1. Gói thu: May in, may photocopy 

2. Chü du tu: UBND qun C.m L. 

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

4. Don vj thirc hin hçip dng: Cong ty TNHH thi.rong mi và djch vi 

UY BAN NHAN DAN 
QUN CAM L 

S: 4C /QD uBND  



NhâtTân 
5. Giá tn trüng thâu: 338.180.000 dông (Bang chü': Ba tram ba muv'i tam 

triçu, m5t tram tam mtii ngàn dâng) 
6. Lo.i hqp dng: Tr9n gói. 

7. Th?i gian thirc hin hcip dng: 30 ngây 

Diu 2. Giao Phông Tài chInh-K hoch quân Cm L, các dan vj trong 
danh sách sam tp trung; Cong ty TNT-IH thuong mi vâ djch vi Nht Tan theo 
dôi, triên khai th%rc hin dir an dam bão tiên d, chat hrcng, thâm m va thanh 
quyêt toán theo dung quy djnh cña Nhà nithc. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc th%rc hin k tfr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông HDND vâ UBND qu.n Cm L; Truóng các 
Phông: Tai chInh — K hoach; Giáo dc và Dào tao; Giám déc Kho bac  Nhà 
nuâc Cam L; Cong ty TNT-JR thuo'ng mi và djch vi Nht Tan và Thu trithng 
các Ca quan có lien quan can cü Quyet djnh nay thirc n.I.• 

NoinJzmn: 
- Nhi.r Diêu 4; 
- Luu: VT, TC-KH. 
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