
UBND TỈNH TRÀ VINH                      

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Số:            /QĐ-BQLKKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, 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 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 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh quy định về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh ban 

hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2020; 

 Căn cứ Công văn số 3060/UBND-KT ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc tạm ứng kinh phí cho Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BQLKKT ngày 08/9/2020 của Trưởng Ban 

Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh về việc Phê duyệt dự toán chi tiết mua sắm trang thiết 

bị phục vụ công tác; 

Xét Tờ trình ngày 08/9/2020 của Chánh Văn phòng và Báo cáo thẩm định ngày 

08/9/2020 của Tổ Thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị 

phục vụ công tác, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ 

công tác với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Bộ phận Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lãnh đạo Ban; 
-  Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Viễn Phương 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BQLKKT ngày      /9/2020 của 

 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

01 

Gói thầu số 1: 

Mua sắm tủ, bàn, 

ghế 
44.100.000 

Kinh phí thực 

hiện không tự 

chủ năm 2020 

(Chi sự 

nghiệp 

thường xuyên 

- mua sắm 

sửa chữa năm 

2020).   

Chỉ 

định 

thầu  

 
Quý 

III/2020 

Trọn 

gói 
05 ngày 

02 

Gói thầu số 2: 

Mua sắm máy 

điều hòa không 

khí 2HP 

19.500.000 

Kinh phí thực 

hiện không tự 

chủ năm 2020 

(Chi sự 

nghiệp 

thường xuyên 

- mua sắm 

sửa chữa năm 

2020).   

Chỉ 

định 

thầu  

 
Quý 

III/2020 

Trọn 

gói 
05 ngày 

03 

Gói thầu số 3: 

Làm bảng hiệu 

Văn Phòng Đại 

Diện và In, đóng 

khung bản đồ 

13.115.000 

Kinh phí thực 

hiện không tự 

chủ năm 2020 

(Chi sự 

nghiệp 

thường xuyên 

- mua sắm 

sửa chữa năm 

2020).   

Chỉ 

định 

thầu  

 
Quý 

III/2020 

Trọn 

gói 
05 ngày 

Tổng giá trị thực 

hiện  (bao gồm thuế 

GTGT) 

76.715.000 
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