Trung tâm Công báo và Tin học
ttcbth@quangngai.gov.vn
13.02.2019 10:12:26 +07:00

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG
Số: 08 /QĐ-VP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đơn vị cung ứng suất quà tết phục vụ
lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách,
nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và một số cơ quan, đơn vị
nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND
tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Văn phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về
việc lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và
một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm
2019; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc đi
thăm các gia đình chính sách, các cơ quan, đơn vị và tổ chức các hoạt động nhân
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-VP ngày 25/12/2018 của Chánh Văn
phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019;
Theo Biên bản họp xét đơn vị cung ứng quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm
2019 ngày 22/01/2019 và đề nghị của Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đơn vị cung ứng suất quà tết phục vụ cho lãnh đạo
UBND tỉnh đi thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và một số cơ
quan, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, với các nội dung
chính sau:
1. Đơn vị được chọn: Cửa hàng Doanh Hợp Lợi.
Địa chỉ: 214 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2. Dịch vụ cung cấp: Cung cấp và đóng gói các suất quà Tết trị giá
3.000.000đ/suất, 2.000.000đ/suất, và 500.000đ/suất theo yêu cầu của Văn phòng
UBND tỉnh, đảm bảo về chất lượng, mẫu mã theo báo giá được duyệt.
3. Giá chỉ định thầu: 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng), đã bao
gồm thuế VAT.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói, giá hợp đồng không thay đổi.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ tiến hành thương thảo hợp
đồng trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký kết và tổ chức nghiệm thu, thanh
quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng các phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ;
Giám đốc Cửa hàng Doanh Hợp Lợi và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, PCVP,
CT CĐCS, TB Thanh tra ND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (03 bản).
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