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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2459/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và nội dung
gói thầu thiết bị (gói số 6) thuộc dự án mở rộng Trường khiếm thị Hữu nghị
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 515/TT-SDG&ĐT
ngày 17 tháng 6 năm 2009 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 1676/SKHĐTXDCB ngày 13 tháng 7 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và nội dung gói
thầu thiết bị (gói số 6) thuộc dự án mở rộng Trường khiếm thị Hữu nghị Tân thành
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
1. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu về mặt năng lực kinh nghiệm:
Stt
1

Nội dung

Mức yêu cầu tối thiểu để
được đánh giá là đạt

Kinh nghiệm:
- Ngành nghề sản xuất và kinh doanh chính của
nhà thầu phải phù hợp với sản phẩm được yêu cầu
trong hồ sơ mời thầu
- Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh chính

- Có ngành nghề sản xuất
kinh doanh chính thuộc
lĩnh vực thiết bị dạy học
- 03 năm

