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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,  

gói thầu Cung cấp Thùng thu gom rác thải. 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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

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 510/QĐ-SNN ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 1537/SNN-KH ngày 09/8/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 11/8/2021 giữa 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn với Cửa hàng Bách hóa 

tổng hợp thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện gói thầu Cung cấp Thùng thu 

gom rác thải; 

Căn cứ Văn bản số 21/TTr-KH ngày 11/8/2020 của phòng Kế hoạch - Kỹ 

thuật - Tổng hợp về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu 

nói trên và các tài liệu liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Thùng thu 

gom rác thải, cụ thể như sau: 

1. Tên nhà thầu: Cửa hàng Bách hóa tổng hợp thành phố Tuyên Quang; 

Địa chỉ: Tổ 4 Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
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2. Giá trúng thầu: 36.300.000 đồng (Ba mươi sáu triệu, ba trăm nghìn 

đồng chẵn). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng 

phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Tổng hợp, Tổ trưởng tổ Chuyên gia đấu thầu và Nhà 

thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;    

- Sở Kế hoạch & Đầu tư;          

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Như điều 2 (thi hành); 

- Lưu: VT, K.Toán (02) bộ, HS (04 bộ). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Phạm Văn Toàn 

 

(B/c) 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-19T15:37:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Văn Toàn<pvtoan.ttnuocsachvsmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-19T16:56:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn<ttnuocsachvsmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




