ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 279-QĐ/TU

Phan Thiết, ngày 04 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu Mua sắm máy tính bảng

--- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã được quy định;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quy định số 2697-QĐ/TU, ngày 17/11/2009 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản
bằng nguồn ngân sách đảng tại các cơ quan đảng thuộc Tỉnh uỷ Bình Thuận;
- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số
-TTr/VPTU, ngày
/7/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy
tính bảng;
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy
tính bảng, cụ thể như sau:
1. Tên gói thầu: Mua sắm máy tính bảng.
2. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy.
3. Giá gói thầu: 565.000.000 đồng (11.300.000 đồng/cái x 50 cái) (năm
trăm, sáu mươi lăm triệu đồng).
(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng, hướng dẫn sử
dụng và bảo hành tại đơn vị sử dụng; về thông số kỹ thuật của máy theo Công
văn số 3222/STC-QLCS, ngày 22/6/2016 của Sở Tài chính về việc thông báo giá
gói thầu Mua sắm máy bảng của Văn phòng Tỉnh uỷ).
4. Nguồn kinh phí: Quỹ dự trữ Trung ương Đảng hỗ trợ năm 2015
chuyển sang năm 2016.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
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6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2016.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
9. Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 2. Văn phòng Tỉnh uỷ căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
duyệt và các tài liệu có liên quan để lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và
tổ chức chào hàng cạnh tranh theo đúng quy định.
Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh

