
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

Số: 03/QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Chư Păh, ngày  10 tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thiết bị  

đầu cuối giao tiếp người dùng (họp không giấy tờ). 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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 Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND huyện 

về việc phê duyệt dự án: Mua sắm thiết bị đầu cuối giao tiếp người dùng (họp 

không giấy tờ); 

Căn cứ Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện 

về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1); 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện tại Tờ trình số 02/TTr- 

ngày 06/01/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm 

thiết bị đầu cuối giao tiếp người dùng (họp không giấy tờ); 

Theo đề xuất của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định 

số 02/BCTĐ-TCKH  ngày 07/01/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 

Mua sắm thiết bị đầu cuối giao tiếp người dùng (họp không giấy tờ). 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thiết bị đầu 

cuối giao tiếp người dùng (họp không giấy tờ) như sau: 

(Có phụ lục chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Văn phòng Văn phòng HĐND-UBND huyện chịu trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân 

thủ các quy định hiện hành. 



 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chư Păh và Thủ trưởng các phòng, ban 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                            

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, các PVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nay Kiên 

 



 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Mua sắm thiết bị đầu cuối giao tiếp người dùng (họp không giấy tờ). 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Chư Păh) 

Gói 

thầu 

số 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

01 
Chi phí thiết bị, linh 

kiện và vật tư phụ 
614.090.000  

Nguồn tỉnh 

phân cấp cho 

huyện 

Chào hàng cạnh 

tranh rút gọn 

(Qua mạng) 

01giai đoạn 

01 túi hồ sơ 

Quý I năm 

2022 
Trọn gói 60 ngày 

02 
Giám sát lắp đặt thiết 

bị 
4.412.613  

Nguồn tỉnh 

phân cấp cho 

huyện 

Chỉ định thầu rút 

gọn 

 
Quý I năm 

2022 
Trọn gói 

Theo tiến độ 

thi công dự 

án 

Tổng giá trị các gói thầu: 618.502.613        

 

Tổng giá trị bằng chữ: Sáu trăm mười tám triệu năm trăm lẻ hai nghìn sáu trăm mươi ba đồng./. 
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