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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khung, thiết kế và in giấy
chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc
quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Công văn số 14971/UBND-VP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh v/v kinh phí chúc thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi nhân dịp Tết
nguyên đán năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-SLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Sở
Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói
thầu mua khung, thiết kế và in giấy chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân
dịp tết Nguyên đán năm 2022;
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 21/12/2021 giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư Hoa Ly về việc
thực hiện gói thầu mua khung, thiết kế và in giấy chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn
100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Bảo trợ xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khung, thiết kế và in
giấy chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022
như sau:
- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư Hoa Ly.
- Địa chỉ: 111/11 Phạm Văn Hai, phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Giá đề nghị trúng thầu: 66.600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu sáu trăm
ngàn đồng).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
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- Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 2. Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Bên mời thầu có trách nhiệm tham mưu tổ
chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng: Kế hoạch – Tài chính, Bảo trợ
xã hội, Bên mời thầu, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư Hoa Ly và
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN;
- Website Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT, BTXH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Trúc My

