
UBND TỈNH KHÁNH HÒA                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:                /QĐ – PTTH              Khánh Hòa, ngày      tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

     Gói thầu: Cung cấp bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất chương trình chuẩn 4K 

 

 GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KHÁNH HOÀ 

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 về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa và Quyết định số 

1576/QĐ-UBND ngày 28/06/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh 

Hòa; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh với những nội dung sau: 

  1. Tên gói thầu: Cung cấp bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất chương trình 

chuẩn 4K. 

  2. Tên đơn vị trúng thầu: Cửa hàng Canon Store – 24D2 Hoàng Hoa Thám – 

Nha Trang. 

3.Giá trị trúng thầu: 50.950.000 đ ( Năm mươi triệu chín trăm năm mươi ngàn 

đồng) 

 4.Loại hợp đồng: Trọn gói  

5.Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

6. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Giám đốc; Trưởng 

Phòng Kế hoạch Tài vụ, Kỹ thuật sản xuất chương trình và các phòng, đơn vị liên 

quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                  GIÁM ĐỐC 

- Như điều 2;      
- Lưu VT, KHTV. 
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