UBND TỈNH GIA LAI

BAN DÂN TỘC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cung cấp
dịch vụ xe chở đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh
thuộc Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã
đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn
thuộc Chương trình 135 năm 2020
TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
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 sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc 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 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về giao kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm
2020; Kế hoạch số 1865/KH-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về tập huấn Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ở các xã đặc biệt
khó khăn, xã biên giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135
năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BDT ngày 28/9/2020 của Ban Dân tộc tỉnh
Gia Lai về Phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện Dự án Nâng cao năng lực cho
công đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thôn, làng
đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-BDT ngày 05/10/2020 của Ban Dân tộc
tỉnh Gia Lai về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cao năng lực
cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thôn,
làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020;
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Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 02/11/2020
do Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án Nâng cao năng lực cho
cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020 lập;
Theo đề nghị của Phòng Chính sách - Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cung cấp
dịch vụ xe chở đại biểu tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh thuộc Dự
án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn,
xã biên giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020,
với các nội dung sau:
1. Tên gói thầu số 03: Cung cấp dịch vụ xe chở đại biểu tham quan học
tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.
2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.
3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch
VI.TRA.CO.
Địa chỉ: 394B Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê,
Thành phố Đà Nẵng.
4. Giá trị trúng thầu: 159.500.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.
5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
(tính cả ngày nghỉ, ngày lễ).
Điều 2. Phòng Chính sách - Kế hoạch, Văn phòng; Công ty TNHH Liên
hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KT, CSKH.
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