
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 1245/QĐ-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

Đắk Nông, ngày 05 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chỉ định thầu Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu: Mua sắm trang 

thiết bị quan trắc, phân tích môi trường 
 

GIÁM ĐỐC  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐĂK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 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 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 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 02/8/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND, ngày 12/12/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBND, ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu g i thầu   ua sắm trang thiết 

 ị quan trắc, phân tích môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-STNMT, ngày 30/06/2021 của    Tài 

nguyên và  ôi trường tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tư vấn thực hiện g i thầu   ua sắm trang thiết  ị quan trắc, phân tích môi 

trường;  

Xét đề nghị của Trư ng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chỉ định thầu Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu: 

 u  sắm t  ng thiết bị  u n t ắ   ph n t  h m i t ư ng  theo  á  nội dung s u:   

1. Tên nhà thầu chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và x y dựng An 

Phát Đắk Nông. 

Đị   hỉ: TDP 6, P. Nghĩ  Tân, TP. Gi  Nghĩ   tỉnh Đắk N ng. 

2. Giá trị chỉ định thầu (đã bao gồm VAT, giảm giá 3%): 14.454.000 

đồng (Bằng chữ   ười  ốn triệu  ốn trăm năm mươi  ốn nghìn đồng).  
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- Giá t ị  uyết toán là giá t ị đượ   ấp  ó thẩm  uyền phê duyệt. 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng t ọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nướ .  

Điều 2. C ng ty Cổ phần ĐT&XD An Phát Đắk Nông  ó t á h nhiệm thự  

hiện theo  á  nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này  đảm bảo đúng  uy định hiện 

hành. 

Điều 3: Quyết định này  ó hiệu lự  thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; T ưởng phòng Kế hoạ h Tài  h nh – Giá đất; Giám 

đố  C ng ty Cổ phần ĐT&XD An Phát Đắk N ng và Thủ t ưởng  á  đơn vị  ó 

liên  u n  hịu t á h nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2  3; 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT  KHTCGĐ(L). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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