
UBND HUYN OAK GLONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
VAN PHONG Dc Ip —  Tir do — Hanh phuic 

S&  03  /QD-VP Dk Glong, ngày4  2-  tháng 5 nám 2021 

QUYET O!NH 
A A A A A A A A A A A Ye vlçc phe duyçt ho sr yen can got than: Mua xc o to phyc vl1 cong tac chung 

cüa UBND huyn Oak Glong. 

CHANH VAN PHONG HDND-UBND IIUYN OAK GLONG 

Can ct Lut Du thcu scf 43/2013/QHJ3 dup'c Qudc h5i Nwó'c Cç5ng hoà 
xâ h5i chz nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2013; 

Cánth Nghj djnh sO' 63/2014/ND-cP ngày 26/6/2014 cla ChInh phñ v 
hithng dan thi hành LuçU Dâu tháu và 4a chQn nhà tháu; 

Can ci Thông hr sO' 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 cla B5 Tài chInh 
quy djnh chi tiêt vic th dyng von nhà ntró'c dé mua sam nhám duy trI hogt d(5ng 
thw&ng xuyên cza cc" quan nhà njthc, dan vj thuç5c lrc lu'crng vI trang nhán dan, 
dan vj sr nghip cong lap, tO ch&c chInh trj, to chic chInh trj - xä hi, to chi'c 
chlnh trj xâ h.5i - nghê nghip, to chjc xâ h5i, tO chic xâ h5i - nghê nghip; 

Can cz Nghj quyé't sO' 07/2018/NQ-HDND ngày 02 tháng 8 nám 2018 cza 
H5i dOng nhân dan tinh Dák Nông, ban hành Quy djnh phán cap thám quyên 
quyêt djnh trong vic quán l, sfe dyng tài san cOng thuç5c phqm vi quán cza 
tinh Däk NOng,' 

Can c& Quye't djnh sO' 644/QD-UBND ngày 11/5/2021 cia Uy ban nhân 
dan tinh Dák NOng, ye vic phê duyt kê hogch 4ra chQn nhà thdu gói tháu: Mua 
xe 0 tO phyc vy cong tác chung cho UBND huyn Dák Glong,' 

Can cü' TO' trinh sO' 09/TTr-CLDN ngày 12/5/202 1 cia COng ty TNHH Tir 
van dáu thâu Czru Long Dák NOng, ye vic phê duyt ho so' yêu cáu gói thâu: 
Mua xe 0 to phyc vy cOng tác chung cho UBND huyn Dâk Giong,' 

Can ci H so' yêu cu và Báo cáo thO'm dfnh ha so' yêu gói thcu: Mua 
xe 0 tO phyc vy cOng tác chung cho UBND huycn Dák Glong, 

Xétdnghj cia b5phn kltoán. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt h so yêu cu gói thu: Mua xc ô to ph%ic v1 cong tác 
chung cho UBND huyn Däk Glong, vâi ni dung co ban nhix sau: 

1. LTnh virc 1ira ch911 nhá thu: Mua sm hang hóa. 

2. Ten gói thu: Mua xc ô to phiic vii cong tác chung cho UBNID huyn 
Dàk Glong. 



3. Giá gói thu: 1.100.000.000 dng (Bang chü: Mt t mt tram triu dng 
chan). 

4. Ngun van: Ngân sách nhà nuóc. 

5. }-linh thi'rc 1ira chçn nhà thu: Chào hang cnh tranh trong nuc qua mng. 

6. Phuxmg thüc 1ira chn nhà th.u: Mt giai dotn mt tüi h so. 

7. Thii gian b.t du t chüc 1ira chçn nhà thu: Qu II näm 2021. 

8. Loai hçip dàng: Trçn gói. 

9. Thñ gian thrc hin hçip dng: 15 ngày. 

10. Phrnmg pháp dánh giá ha so d xut là: 

- Dánh giá v näng 1irc và kinh nghim: Dt/không dat. 

- Dánh giá v k5' thu.t: DtIkhông dat. 

- Dánh giá v giá: Phuong pháp giá thp nht. 

Diu 2. Ha so yêu cu dixçic phê duyt nay là Co sâ d t chüc xét ch9n nhà 
thâu. Qua trInh xét chçn nhà thâu phài dam bão dñng theo các quy djnh hin 
hành cüa Nhà rnrâc. Cong ty TNTTIH Tis van dâu thâu Ciru Long Däk Nông. 

Diu 3. Quyt djnh nay Co hiu 1irc k ti'r ngày k. 

B phn ké toán, Cong ty TNHIH Tu van du thu Ciru Long Däk Nông và 
Thu trithng các don vj có lien quan chju trách thim thi hãnh quyêt djnh nay.!. 

Niiinhjin: 
-NhuDiéu3; 
- Luu: VT. 

CHANH VAN PHONG 

Nguyn Dtrc Hãi 
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