
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

QUẬN CẨM LỆ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /QĐ-UBND    Cẩm Lệ, ngày      tháng     năm 2021   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Máy tính để bàn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn 

bản dưới luật hiện hành; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 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 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung  trong mua sắm, 

thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 8012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của 

UBND quận Cẩm Lệ  về việc phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu, dự toán Gói 

thầu số 01: Máy tính để bàn, máy tính xách tay (Mua sắm tập trung tài sản công 

trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021) phê duyệt dự toán mua sắm tập trung trên 

địa bàn quận Cẩm Lệ); 

Căn cứ Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu  Gói thầu số 01: Máy tính để bàn, máy tính xách tay (Mua sắm tập trung 

tài sản công trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021) phê duyệt dự toán mua sắm 

tập trung trên địa bàn quận Cẩm Lệ); 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Cẩm Lệ tại Báo cáo 

thẩm định số        /BC-PTCKH ngày     /     /2021  về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu Máy tính để bàn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

1. Gói thầu: Máy tính để bàn 
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2. Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ. 

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách quận và vốn dự toán các đơn vị. 

4. Đơn vị thực hiện hợp đồng: Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi 

Long 

5. Giá trị trúng thầu: 1.000.230.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba 

mươi ngàn đồng)   

6. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày 

Điều 2. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Cẩm Lệ, các đơn vị trong 

danh sách mua sắm tập trung, Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi Long theo 

dõi, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ và thanh 

quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ; Trưởng phòng Tài chính 

– Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ; Giám đốc Công ty TNHH 

Công nghệ tin học Phi Long và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ 

Quyết định này thực  hiện./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 4;            

- Lưu: VT, TC-KH (Hoàng). 

 

                  CHỦ TỊCH 

 

 
                   Hồ Văn Khoa 
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