
      UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-SGD&ĐT  Lào Cai, ngày         tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSYC; đánh giá hồ sơ dự

thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành 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 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy
định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã

hội- nghề nghiệp, tổ chức- xã hôị nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/10/2021 Sở Giáo dục và

Đào tạo về việc phê duyệt dự toán  và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua
sắm tài sản, thiết bị Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu tư
vấn lập HSYC; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị Văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo với nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh
Lào Cai.

- Thành lập theo  Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 07/12/2005, được kiện
toàn theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Km3, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào
Cai.

2. Giá trị trúng thầu: 2.000.000 đồng

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quyết định triển khai ký kết hợp
đồng thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch -Tổng hợp Sở; Giám

đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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