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QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua tôm giống
phục vụ xây dựng mô hình liên kết nuôi tôm thẻ chân trắng theo chuỗi tại
xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA
Căn cứ Luật Đấu thầu 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 các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 19/2015/TTBKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo
cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thông mạng
đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa
năm 2022;
Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số
306/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/6/2022 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói
thầu số 09: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa năm
2022; số 310/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/6/2022 về việc phê duyệt (E-HSMT) gói
thầu số 02: Mua tôm giống phục vụ xây dựng mô hình liên kết nuôi tôm thẻ chân
trắng theo chuỗi tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 02: Mua tôm giống phục
vụ xây dựng mô hình liên kết nuôi tôm thẻ chân trắng theo chuỗi tại xã Hoằng
Yến, huyện Hoằng Hóa;
Xét đề nghị của Tổ công tác thực Đề án phát triển các sản phẩm nông
nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tại Tờ trình số 08/TTr-TCT ngày
03/8/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua tôm
giống phục vụ xây dựng mô hình liên kết nuôi tôm thẻ chân trắng theo chuỗi tại
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xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa và đề nghị của phòng Kế hoạch, Tài chính Sở
tại Báo cáo thẩm định ngày 03/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua tôm
giống phục vụ xây dựng mô hình liên kết nuôi tôm thẻ chân trắng theo chuỗi tại
xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa; cụ thể như sau:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông
nghiệp Thanh Hóa.
- Giá trúng thầu: 168.169.000 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu
một trăm sáu mươi chín nghìn đồng).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Điều 2. Giao Tổ công tác thực Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp
chủ lực tỉnh Thanh Hóa năm 2022 căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; tham mưu, tổ chức ký kết hợp đồng và
quản lý hợp đồng đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục về lựa chọn nhà thầu và các
quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính; Tổ trưởng Tổ công tác; Nhà thầu có
tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KHTC.
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