
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /QĐ- UBND Sơn Trà, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn và cung cấp dịch vụ 

Tên dịch vụ: Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khối Đảng - Đoàn thể  

phường An Hải Đông 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG 

 

 Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016 về 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 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về việc phê duyệt danh mục công trình và phân 

bổ kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và giao thông năm 2022; 

Căn cứ báo giá của các Công ty; 

Theo đề nghị của bộ phận Tài chính – Kế toán phường.         

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khối 

Đảng - Đoàn thể phường An Hải Đông, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dịch vụ: 

Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khối Đảng - Đoàn thể phường An Hải Đông. 

Nội dung thực hiện: 
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Cạo bỏ lớp vôi cũ, phá dỡ nền xi măng, gạch gốm, phá dỡ gạch ốp tường, 

tháo gỡ bệ xí, tháo dỡ chậu tiểu, bồn rửa; sơn dầm, trần, tường trong nhà không 

bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ, quét chống thấm, lát gạch nền, ốp 

tường; lắp đặt xí bệt, chậu tiểu nam, chậu rửa 1 vòi, hệ thống điện nước nhà vệ 

sinh khối Đảng - Đoàn thể phường. 

 2. Địa điểm thực hiện: phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng.  

3. Tên nhà cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Vương Gia Thịnh 

Địa chỉ: 119 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP  Đà Nẵng 

4. Giá trị thực hiện: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng 

chẵn) đã bao gồm thuế VAT 8%. 

5. Phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu. 

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày 23/11/2022 đến 

ngày 02/12/2022. 

Điều 2. Đơn vị thi công có trách nhiệm triển khai thi công công trình đảm 

bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Bộ phận Tài chính - Kế toán phường, các bộ phận chuyên môn có 

liên quan UBND phường An Hải Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Vương Gia Thịnh và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- CT UBND phường; 

- Lưu: VT, TCKT. 

                       

                            

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Võ Xuân Nhân 
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