
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Nghi Xuân, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01.MSTS - Mua 

sắm máy cưa xích thuộc gói thầu Mua sắm trang thiết bị, phương tiện 

phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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 Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trình hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng 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 Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND 

huyện Nghi Xuân về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

huyện giao dự toán chi ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2110221/CT-TPV ngày 12/10/2021 

của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và giám định Tiên Phong; 



 

 

Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND 

huyện Nghi Xuân về việc quyết định mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng 

chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng 

chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm 

trang thiết bị, phương tiện phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

Theo đề nghị của phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 32/TTr-PNN ngày 25/10/2021, phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo 

cáo thẩm định số 526/BCTĐ-TCKH ngày 27/10/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01.MSTS - Mua 

sắm máy cưa xích thuộc gói thầu Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng 

chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021, với các nội dung như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Điện máy Bình Sơn. 

2. Giá trúng thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn). 

3. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (nguồn dự phòng được bố trí tại Quyết 

định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện). 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:  

- Ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để thực hiện mua sắm máy 

cưa xích phục vụ công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn huyện. 

- Chịu trách nhiệm về chủng loại, số lượng, chất lượng tài sản sau khi 

được mua sắm; đồng thời, phối hợp với Ban sự nghiệp kinh tế huyện thanh 

quyết toán nguồn kinh phí mua sắm theo đúng quy định hiện hành. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Cân đối kinh phí, tham mưu 

UBND huyện cấp về Ban sự nghiệp kinh tế huyện để đơn vị thực hiện việc 

mua sắm theo đúng quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 



 

 

Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Ban sự nghiệp kinh tế 

huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
 - Như Điều 3; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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