UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29 /QĐ-SCT

Hà Nam, ngày08tháng 4 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v Chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 03: In bản tin Công thương năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM
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 về việc
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In bản tin
Công thương năm 2021;
Căn cứ Biên bản thương thảo và hoàn thiện hợp đồng giữa Sở Công thương
tỉnh Hà Nam và Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TLH ngày 05/4/2021 về việc Tư
vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: In bản
tin Công thương năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: In bản tin Công thương năm 2021, với
những nội dung chủ yếu sau:
1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TLH. (Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108673240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
cấp; Địa chỉ Số 81, Ngõ 297 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm,
Thành Phố Hà Nội.).
2. Giá chỉ định thầu (đã bao gồm thuế VAT): 2.200.000 đồng (Số tiền bằng
chữ: Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.).
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
4. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TLH căn cứ
các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc củaSở Công thương tỉnh Hà Nam
để thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Công ty TNHH tư vấn và
đầu tư TLH và các đơn vị liên quan có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các bước tiếp
theo theo đúng quy định của Nhà nước.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
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