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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thực hiện 

 chức năng bên mời thầu gói thầu:  Mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT –  

Trường THPT Liên Chiểu 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU 
 

Căn cứ Quyết định số 9319/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường THPT Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng; 

 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 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

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

trưởng Bộ Tài chính về việc 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, 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 Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành danh mục thiết bị tối thiểu 

cấp trung học phổ thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 

của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Quy định về một số 

nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng;   
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Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ- UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh phân 

bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt mua sắm thiết bị 

tối thiểu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT - Trường 

THPT Liên Chiểu; 

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-THPTLC ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 

Trường THPT Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

cấp THPT; 

          Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Trường THPT Liên Chiểu và 

Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án Miền Trung gói thầu: Lập hồ 

sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thực hiện chức năng bên mời thầu gói 

thầu: Mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

cấp THPT - Trường THPT Liên Chiểu; 

Theo đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất Trường 

THPT Liên Chiểu, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

           1. Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thực hiện 

chức năng bên mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT - Trường THPT Liên Chiểu. 

2. Chủ đầu tư: Trường THPT Liên Chiểu. 

 3. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và quản lý dự 

án Miền Trung. 

          4. Giá trúng thầu: 2.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn 

đồng chẵn). 

          5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 60 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

 7. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi ngân sách sự nghiệp năm 2022 đã giao 

theo Quyết định số 703/QĐ-SGDĐT. 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Phó hiệu trưởng, bộ phận kế toán, Giám đốc Công ty TNHH Tư 

vấn đấu thầu và quản lý dự án Miền Trung và Thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                     HIỆU TRƯỞNG  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

                                                                                                                                                             

      Phạm Minh 
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