
UBND TiNH GIA LAI 
VAN PHONG 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Jp — Tir do- Hnh phüc 

Gia Lai, ngày-IL tháng a' nám 2019 S:'144L /QD-VP 

QUYET D!NH 
V/v Phê duyt k& qua hra chQn nhà thu 

gói thãu: Mua sam may vi tInh xách tay trang b!  phông hQp trirc tuyn (3A), 
Trti s& lam vic UBND flnh 

CHANH VAN PHONG U'' BAN NHAN DAN TNH 

Can eli Lut DAu thu s 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 nAm 2013; 
Can cli Nghj dinh sO 63/2014/ND-C?, ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diéu cUa Luât Dâu thâu ye Ia chon nhâ thâu; 
Cänclr Thông tix so 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 cUa B Tài chInh quy 

djnh chi tiêt vic sIr diing von nhà ni.râc dé mua sam nhAm duy tn hot dng thu?yng 
xuyên cüa ca quan nhà nizâc, don vi thuc lirc krcmg vu trang nhân dan, dcm vj str 
nghip cOng ip, to chlrc chInh trj, tO chlrc chInh trj - xã hi, to chlrc chInh trj xä hi — 
nghê nghip, to chlrc xã hi, to chlrc xà hi - nghê nghip; 

Can cli Nghj quyêt so 87/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 elm Hi dông 
nhân dan tinh Gia Lai ye vic ban hành quy dnh phân cap thâm quyén quyêt dnh 
trong vic quãn 1, sIr dung tài san cong ella tinh Gia Lai; 

Can cli Quyêt djnh so 112/QD-VP ngày 29/12/20 18 dlla Van phOng UBND 
tinh Gia Lai ye vic giao dir toán ngân sách nhà nirâc näm 2019 cho Van phông 
UBND tinh; 

Can cli Quyet dnh sO 109/QD-UBNDngày 05/3/2019 ella UBND tinh quy 
dlnh chlrc nãng, nhim vil, quyên han  vâ ci câu tO chlrc ella Van phOng UBND tinh 
Gia Lai; 

Can cli Quyt djnh s 74/QD-VP ngày 17/5/2019 clia Van phOng UBND tinh Gia 
Lai ye vic phê duyt dir toán và kê hoach hra ch9n nhà thâu, gói thâu: Mua sam may vi 
tInh xách tay trang bj phông hQp trrc tuyên (3A), Tn.i sâ lam vic UBND tinh; 

Can cIt báo cáo thim djnh kCt qua hra ch9n nhà thâu ngày 09/8/2019 dlla To Thãm 
dinh kt qua lira ch9n nhà thau; 

Xét dê nghj dlla Trirâng phOng Hành chInh — Quán trj, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt kt qua lira ch9n nhà thu, gói thu: Mua srn may vi tInh 
xách tay trang bj phOng hçp tnrc tuyn (3A), Tri:i sâ lam vic UBND tinh vOi các 
ni dung nhi.r sau: 

a. Ten nhà thitu trllng thâu: Cong ty Co phân Sách và Thiêt bj tri.rYng h9c Gia 
Lai. 

Dia chi: S 40B, Hung V.rcyng, TP.Pleiku, tinh Gia Lai. 



CHANH VAN PHONC 
.d 

b. Giá tr(ing thu: 539.4OO.00Odng. 
(Bang chTh Nàm tram ba mtroi chin triu, bôn tram ngàn dông,). 

c. HInh thrc hqp dông: Trçngói. 
d. ThYi gian thuc hin hqp dông: 30 ngáy ké tr ngày hp dong Co hiu hrc. 
Diu 2. Tnthng phông Hành chInh -Quãn trj, Cong ty Co phân Sách vã Thiêt 

bj tri.rng hQc Gia Lai và các to chic, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
quyêt djnh nay. 

Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành kê tr ngày k./.J_ 

Nc! nhân: 
-Nhudiêu 2; 
- Die CVP, E/c I-ioài- PCVP; 
- Ltru: VT- }-ICQT. 

Tr&ng Cong Hoãi 
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