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Lào Cai, ngày        tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm
thiết bị  dạy học tối thiểu cho các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú

và các trường phổ thông có học sinh bán trú năm 2022

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 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 về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Chính phủ về phê

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm
2025;

- Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022; Quyết định
số 2552/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh,
chi tiết nội dung kinh phí đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số

2137/QĐ-UBND ngày 23/9/2022;

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111363/CT-DHA ngày 07/11/2022 của
Công ty TNHH tư vấn và thẩm định giá DHA;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Sở Giáo dục và Đào

tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm
thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú và các

trường phổ thông có học sinh bán trú năm 2022 với nội dung như sau:

A. Các nội dung đã thực hiện

Stt Nội dung Kinh phí (VNĐ) Kết quả

1 Thẩm định giá thiết bị 67.300.000

Chứng thư thẩm định giá số

111363/CT-DHA ngày 07/11/2022
của Công ty TNHH tư vấn và thẩm
định giá DHA.
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B. Các nội dung thuộc dự toán và kế hoạch đấu thầu

1. Gói thầu số 1

1.1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường PTDT
nội trú, trường PTDT bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú năm
2022.

1.2. Giá gói thầu: 6.650.000.000 đồng.

1.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022.

1.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

1.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 - 12 năm 2022.

1.8.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực).

2. Gói thầu số 2

2.1. Tên gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu.

2.2. Giá gói thầu: 24.406.000 đồng.

2.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022

. 2.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

2.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

2.7.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

3. Gói thầu số 3

3.1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu.

3.2. Giá gói thầu: 6.650.000 đồng.

3.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022.

3.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

3.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

3.7.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

(có phụ lục số 01; số 02; số 03 chi tiết kèm theo)
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C. Tổng hợp các nội dung thực hiện

Stt Nội dung Kinh phí (VNĐ) Kết quả

1
Thẩm định giá thiết bị

(đã thực hiện)
67.300.000

Chứng thư thẩm định giá số

111363/CT-DHA ngày 07/11/2022
của Công ty TNHH tư vấn và thẩm
định giá DHA

2

Gói thầu: Mua sắm thiết
bị dạy học tối thiểu cho
các trường PTDT nội
trú, trường PTDT bán

trú và các trường phổ

thông có học sinh bán

trú năm 2022.

6.650.000.000
Thực hiện tháng 11; tháng 12
năm 2022

3
Tư vấn lập E-HSMT,
đánh giá HSDT

24.406.000 Thực hiện tháng 11/2022

4
Tư vấn thẩm định E-
HSMT, thẩm định kết
quả LCNT

6.650.000 Thực hiện tháng 11/2022

Tổng cộng: 6.748.356.000

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Chủ Đầu tư (Sở Giáo dục và

Đào tạo) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp Sở Giáo dục
và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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