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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

 Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 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, 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 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 21/2/2020 về việc phê duyệt Danh 
mục và dự toán mua sắm máy móc, trang thiết bị của Sở KH&CN năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 70a/QĐ-SKHCN ngày 27/3/2020 của Sở KH&CN về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Mua sắm máy móc, trang 
thiết bị của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; 

Xét 03 bảng báo giá của đơn vị cung cấp và lắp đặt máy điều hòa; 

Theo đề nghị Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hệ 

thống điều hòa, với nội dung như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH An Hải  

- Địa chỉ: 26 Hùng Vương, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Điṇh. 

- Mã số thuế : 4100572086 

2. Giá trị chỉ định thầu: 98.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu 

đồng)(Giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, lắp đặt) 



 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4.Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua 

sắm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Công ty TNHH 

An Hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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