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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-VP

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu
thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016
của UBND tỉnh Quảng Ngãi
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
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 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 Quyết định số 47/QĐ-VP ngày 05/6/2019 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số
48/QĐ-VP ngày 07/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt
hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm
2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Theo Biên bản xét chọn đơn vị nhận thầu gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 19/6/2019 và đề nghị của Trưởng
phòng Quản trị - Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu thực hiện gói thầu
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, với những nội
dung chính sau:
1. Tên nhà thầu được lựa chọn: Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng
Ngãi, hẻm 09 Trương Định, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Nội dung công việc:
STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng

1

Đối với tài liệu hành chính loại rời lẻ

mét

65

2

Đối với tài liệu hành chính đã lập hồ
sơ sơ bộ

mét

9

3

Chứng từ kế toán đã lập hồ sơ sơ bộ

mét

1

4

Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ
chỉnh lý tài liệu

mét

75

3. Giá trúng thầu: 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng), đã bao
gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, ra vào kho và sắp lên giá.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng
và có hiệu lực pháp luật.
6. Yêu cầu thực hiện: Đơn vị trúng thầu là Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh
Quảng Ngãi thực hiện đúng yêu cầu, cam kết theo Quyết định số 48/QĐ-VP ngày
07/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các nội dung khác có liên quan
theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Điều 2. Quyết định này là căn cứ để ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện,
nghiệm thu, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc
Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi và các bộ phận, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Lãnh đạo VP, Chủ tịch CĐCS,
Trưởng ban TTND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV.
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