
1 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1108 /QĐ-SLĐTBXH Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Quà tết Người 

có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 

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

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 Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy Ban Nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà 

nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022;  

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Ủy Ban Nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Mua sắm Quà tết Người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 11/01/2022 của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt E.HSMT gói thầu: 

Mua sắm Quà tết Người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 48/2022/BCĐG-3S ngày 23/01/2022 của Công 

ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng quốc tế 3S về việc đánh giá E-HSDT gói thầu: 

Mua sắm Quà tết Người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Kết quả đối chiếu tài liệu và Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 

25/01/2022 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh và nhà thầu 

Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng về việc thực hiện gói thầu: Mua sắm Quà tết 

Người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Báo cáo số 42/BCTĐ-IBF ngày 26/01/2022 của công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Thương mại IBF Việt Nam về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua sắm Quà tết Người có công của Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội; 

Xét đề nghị của Tổ đánh giá tại tờ trình ngày 25/01/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm quà tặng 

người có công và thân nhân liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với 

nội dung sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Quốc tế Bảo Hưng; 

Địa chỉ: Cụm CN Tân Minh, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

MST: 1000341770 
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Giá trúng thầu: 6.613.695.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm mười ba 

triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí 

túi đựng quà, chi phí vận chuyển. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: hoàn thành trước ngày 31/01/2022. 

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trưởng phòng Người có công và các bộ phận, cá nhân có liên quan  phối hợp 

với nhà thầu Công ty Cổ Phần quốc tế Bảo Hưng chịu trách nhiệm triển khai các 

bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản liên quan./. 

                   

 GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trí Lạc 
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