ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3812/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v chỉ định thầu nâng chất các thiết chế Văn hóa cho 7
khu vực, phường IV, thành phố Vị Thanh
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỊ THANH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây
dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ
Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan Nhà nước, 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, đơn vị vũ trang nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp
quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 1023/UBND-KT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc thống nhất cho chủ trương nâng chất
các thiết chế Văn hóa cho 7 khu vực, phường IV, thành phố Vị Thanh;
Xét Tờ trình số 1542/TTr-TCKH ngày 29 tháng 9 năm 2014 của phòng
Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh về việc xin chỉ định thầu nâng chất
các thiết chế Văn hóa cho 7 khu vực, phường IV, thành phố Vị Thanh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu nâng chất các thiết chế Văn hóa cho 7
khu vực, phường IV, thành phố Vị Thanh, như sau:
1. Đơn vị được chỉ định thầu: Cơ sở quảng cáo Cẩm Tú.
- Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Trãi, khu vực IV, thành phố Vị Thanh.

2. Giá trị chỉ định thầu: 44.358.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu,
ba trăm năm mươi tám nghìn đồng).
3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân phường IV thành phố Vị Thanh có trách nhiệm
ký kết hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân phường IV và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (03);
- Lưu TCKH (02).
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