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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 202/QĐ-STC 

 
                Hà Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô 

chuyên dùng ngành Y tế năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG 

 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 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-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính 

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 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về 

đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia, báo đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh 

quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính Hà Giang; 

 Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm xe ô tô chuyên 
dùng ngành Y tế năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 
ngành Y tế năm 2022 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại 88 - Hà Giang; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ký ngày 09/11/2022 giữa Sở Tài 

chính Hà Giang và Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam; 

Xét Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH xây 

dựng Bát Đại Sơn gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng ngành Y tế năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô 

chuyên dùng ngành Y tế năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

a. Tên nhà thầu được trúng thầu: Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam 

- Đại diện: Ông Cấn Việt Hà – Phó Tổng giám đốc (theo giấy ủy quyền ngày 

19/10/2022 của Tổng giám đốc). 

- Địa chỉ: Số 68, Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội. 

b. Giá trúng thầu: 4.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm sáu 
mươi triệu đồng chẵn). 

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí và lệ phí (nếu có), chi phí 

vận chuyển, bàn giao tại Hà Giang.  

c. Hình thức ký kết: Trọn gói. 

d. Hiệu lực hợp đồng: Tối đa 30 ngày. 

Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu theo đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu. Phòng Quản lý Giá – Công sản tổ 

chức hoàn thiện hợp đồng để ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu. 

Điều 3. Phòng Quản lý Giá - Công sản, Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại 88 - Hà Giang, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Công ty Cổ phần 

AHCOM Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./ 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NS&TH (đăng tải trên wedsite STC); 

- Lưu VT, GCS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Quốc Toản 
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