UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/QĐ-SCT

Hà Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: In bản tin công thương năm 2020
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 915/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In bản tin
Công thương năm 2020;
Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: In bản tin công thương năm
2020 số 701/BC-TL ngày 01/07/2020 của Công ty TNHH thiết bị công nghệ
Trường Long;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 20110/BCTĐ-TLH ngày 09/7/2020 của Công
ty TNHH tư vấn và đầu tư TLH về việc thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu gói
thầu: In bản tin công thương năm 2020;
Theo đề nghị của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TLH tại tờ trình số
110/TTr-TLH ngày 09/7/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In Bản tin
Công Thương năm 2020, như sau:
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại In Hoàng Đức
Đ/c: Số 8, ngõ 24, đường Biên Hòa, P. Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.
- Giá trúng thầu: 309.056.000 đồng.
(Bằng chữ: Ba trăm linh chín triệu, không trăm năm sáu nghìn đồng).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng.
- Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.
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Điều 2. Quyết định này là căn cứ cho Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Công
ty TNHH Thương mại In Hoàng Đức và thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.
Điều 3. Các ông, bà: Trưởng Phòng KH-TC, Công ty TNHH Thương mại In
Hoàng Đức, các phòng nghiệp vụ chuyên môn và các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định này./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

Đinh Văn An
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