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Tây Ninh, ngày     tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh 

Gói thầu: “Dàn dựng và trang trí gian hàng, chi phí tổ chức khai mạc Phiên 

chợ Hàng Việt về nông thôn năm 2019 tại các huyện Tân Biên, Châu 

Thành, Hòa Thành tỉnh Tây Ninh” 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 Thông tư số 58/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì 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-xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 1803/SCT-TTXT ngày 11/9/2019 về việc Tổ chức 

phiên chợ Hàng Việt về nông thôn năm 2019 tại các huyện Tân Biên, Châu 

Thành, Hòa Thành tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-SCT ngày 18/9/2019 của Sở Công 

Thương về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Dàn dựng 

và trang trí gian hàng, chi phí tổ chức khai mạc Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn 

năm 2019 tại các huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Biên bản ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc mở thư xét giá chào 

hàng cạnh tranh, gói thầu: “Dàn dựng và trang trí gian hàng, chi phí tổ chức khai 

mạc Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn năm 2019 tại các huyện Tân Biên, Châu 

Thành, Hòa Thành tỉnh Tây Ninh”; 

Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ thẩm định xét chọn thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu “Dàn dựng và 

trang trí gian hàng, chi phí tổ chức khai mạc Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn 

năm 2019 tại các huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành tỉnh Tây Ninh” với 

các nội dung như sau: 

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Sài Gòn 

Việt 
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(Địa chỉ: 50/2 Đường 23, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM). 

2. Giá trúng thầu: 193.500.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu năm 

trăm ngàn đồng). 

3. Nguồn vốn: Chương trình XTTM địa phương năm 2019 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 9, 10/2019, tính từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2. Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Sài Gòn Việt có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu trên đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời 

gian. 

Điều 3. Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Sài Gòn Việt và các bộ 

phận có liên quan của Trung tâm Xúc tiến thương mại chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, XTTM.(Thúy.03). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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