UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 844/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm
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 hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1444/STC-QLCSG ngày 15 tháng 7 năm 2016,

n
v
.
m
a
n
t
e

i
V
t
a
.Lu

w
w
w

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Chăm sóc
sức khỏe sinh sản Đồng Tháp, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm đầu dò máy siêu âm”.
2. Giá gói thầu: 01 cái x 147.500.000 đồng/cái = 147.500.000 đồng, bao
gồm thuế giá trị gia tăng.
3. Nguồn tài chính: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Loại hợp đồng: trọn gói.
7. Thời gian thực hiện: tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
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