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CQNG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p -Tti do - Hinh phüc  

Quáng Tn, ngày  48  tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt k hoch Jira ch9n nhà thâu Gói thâu: Mua sm 

trang phic cho liyc lu'çng Bão v dan phô nám 2020 

UY BAN NHAN DAN TtNH QUANG TR! 

Can ct Luçt To chtc chInh quyn dia phuong ngày 19/6/2015; 
Can c&Lu2t Dáu tháu ngày 26/11/2013; 
Can ci'Nghj dfnh so 63/2014/ND-C? ngày26/6/2014 cia C'hInhphü quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cz.a Luát Dáu tháu ye lu'a chon nhà tháu, 
Xét dê nghj cla Giám dóc Sà Tài chInh tgi To' trInh sO 2767/TTr-STC 

ngày 14/8/2020. 
QUYETD!NH: 

Diu 1. Phé duyt ké hoach  lira chçn nhà thâu Gói thâu: Mua sam trang 
phc cho lirc h.rçng Bão v dan phô näm 2020, vâi các ni dung sau: 

- Chü dâu tu: Cong an tinh Quáng Trj; 
- Ten gói thâu: Mua sam trang phiic cho hrc lucing Bão v dan phô näm 

2020; 
- Giá gói thâu: 1.113.000.000 dng (Mç5t t), mç5t tram mu&i ha triu dng 

c/ian); 
- Nguôn kinh phi: Nguôn dir toán chi Quoc phOng-An ninh khôi tinh nàm 

2020; 
- HInh thirc hra chçn nhà thâu: Chào hang canh  tranh qua mng; 
- Phuong thirc 1ira chQn nhà thâu: Mt giai doan, mt tüi ho so; 
- Thai gian bat dâu to chirc hra ch9n nhà thâu: Tháng 8, nam 2020; 
- HInh thtrc hqp dOng: Hçrp dông tr9n gói; 
- Thii gian th1rc hin hcip dOng: 20 ngày; 
(Phit hic chi tiêt gói thâu kern theo). 
Diu 2. Cong an tInh Quáng Trj chju trách nhim to chüc hia chçn nhà 

thâu theo ké ho?ch 1ira ch9n nhà thâu di.rcic phê duyt dam bâo tuân thu các quy 
dinh hin hành. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1rc ké t1r ngày k ban hânh; 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dOc S& Tài chInh, Giárn dôc Kho 

b?c nhà rnräc Quãng Trj, Giám dôc Cong an tinh và Thu trtr&ng các don vj lien 
quan chlu trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

N.ri nit in: 
- Nhu Diu 3; 
- Chü tjch, các PCT; 
-Lxu:VT,NC. 



(Kern 
CHI TIET GOI THAU 
. .t3J /QD- UBND ngày 4V8/ 2020 
ND tinh Quáng Tn) 

TT Ten hang hóa DVT 
SO 

hrçng 
Qun áo thu d6ng + phil hiu tay áø Cong an xã: 
- Ao: Màu Co ia ánh nâu, kiêu Veston, cô be. 
Than trix9c may 4 tüi op ngoài, xung quanh bj tOi 
may hai duông song song. Ngirc CO hang cue 4 
chiêc; may b.t vai, cuôi bt vai thêu hai bong lüa 
chéo cuông, trong lông hai bong lüa thêu hang 
ch& "CAX", hai bong lüa và chi CAX màu yang. 
Than sau may chap song lung, xé song. Tay kiêu 
hai mang, bác tay may 1t ra ngoài, Than trixâc 
may gia vai chüi d1rng ng1rc, ben trong có lOt. 
PhIa trong trên ngIrc môi ben, bô mt tüi. PhO 
hiu Cong an xa gän trên cánh tay trái áo. 
- Qun: Màu cO Oa ánh nâu. Kiêu cap thi, hai tOi 
sun chéo, than truàc môi ben xêp hai ly lt ye 
phIa d9c quân. Cra quân may khóa kéo bang 
nhira. Than sau môi ben may mt chiêt, ben phái 
bô tOi viên, cp may 6 dia. 

* Chat lieu: Vãi Gabaddin màu cO üa ánh nâu. T 
l pha sci 83% Polyester, 17% Cotton. Kiêu dt: 
Chéo 2/1. 

Bô 880 

2 

Quin áo xuân he + phü hiu tay áo Cong an xã: 
- Ao: Màu cO Oa ánh nâu, kiêu BludOng, Co dung, 
than truOc may hai tOi ngirc op ngoài, xung quanh 
bj ti1i may hai dithng song song. Ngirc mt hang 
cüc 8 chiêc bang nhira cüng mâu áø, may bt vai, 
cuoi b.t vai thêu hai bong IOa chéo cuOng, trong 
lông hai bong lOa thêu hang chü "CAX', hai bong 
lOa và chr CAX rnàu yang. Than sau may chap 
câu vai, môi ben xêp mt ly. Tay dâi may mäng 
sec 'Tay ngán tha tay gp vao trong,). Dai trithc 
sep mt ly, dai sau mOi ben xêp mt ly. PhO hiu 
Cong an xâ gãn trên cánh tay trái áo. 
- Qun: Màu cO Oa ánh nâu. Kiêu cp thi, hai tOi 
su&n chéo, than trithc mOi ben xêp hai ly lât ye 
phia d9c quân. Cüa quân may khóa kéo bang 
11h1ra. Than sau mi ben may mt chiêt, ben phãi 
bô tüi viên, cp may 6 dia. 

* Cht 1iu: Vãi Gabaddin màu CO Oa ánh nãu. T' 

Bô 1 097 



2 

1 pha sqi 83% Polyester, 17% Cotton. Kiêu dt: 
Chéo2/1. 

3 

Ao so' ml Cong an xã: 
- Màu có üa ánh yang, kiéu cô dirng. Than tnróc 
ben trái may mt tüi op. Ngrc mt hang cüc 06 
chiêc. Than sau câu vai thi, xêp hai ly. Tay dài có 
mãng sec cai cuc, ci:ra tay xêp 4 ly (rnôi ben xêp 
02 ly) 1.t ye phIa thép tay. Gâu áo thäng 

* Chat 1iu: Vãi Pôpalin màu có üa ánhvàng. T l 
pha sqi 65% Polyester, 35% Visco. Kiêu dt: Van 
diem 

Cái 1.097 

Qun áø di mu'a (co phãn quang) Cong an xã: 
- Màu có ia, may kiêu Jacket, cô be không chân; 
nçp áo có mt hang cUc 06 chiêc cüng rnàu áo, có 
khóa kéo ben trong. Than sau câu vai thi, ben 
trong Co lap vãi hiâi may lien than sau dê thoát 
khI, chân câu vai và dcc nçp áo gän biên phãn 
quang Co hang thu "CAX" màu dO trên nên yang 
nhat. Tay áø kiêu mt mang, cô tay may chun. 
Mu thi gãn vOi ao bang cüc barn mâu CO Oa. Cac 
th.rang may chap có bang keo dan chông thãm 
rn.róc(khOng may tüi, Ca tay và b.t vãi). Quân kiêu 
bà ba, cp chun. 

* Chat 1iu: Vãi Polyester tráng nhira PVC màu cO 

Bô 132 

- ). A Mu mem Cong an xa: 
- May bang vái may quân áo, màu CO iia ánh nâu. 
Mu gOm 6 rnãnh, phông bang krui trai vâ thành 1 
dirng bang cot nhira. Quai trang trI hai dâu dInh cüc 
bçc bang vái may mu, ben trong có lot. MOi ben 
mang tan 3 Ode thoát khI, giva rnt mu tan 01 Ode. 

Cái 44 

6 

Mu ctrng Cong an xã: 
- Vái bc mU bang vài may quân áo, màu co iia ánh 
nâu, cot mU cuôn vành, trong lông mU san rnàu CO 
üa, quai mU bang da màu nâu; chôrn mU bang hp 
kim nhOm. 

Cal 132 

7 

Mu bão him Cong an xã: 
- VO mU màu cO cia, vãi ni lot trong màu den, xôp 
dm màu tr.ng, logo "CAX" a rnt mU và sau gay 
màu yang. Kiêu dáng: Vành mU ngang tai, có kInh 
che mt, mt mU và sau gay gän logo "CAX", logo 
sau gay có phãn quang. Trong lông mU dm xop, lOt 
bang vâi ni, dinh dâu cO hthi thoát khI và mac dt. 
GiCia quai mU có dm cam, dâu day quai gàn khóa. 
Tern dan mt d.r&i hrui chai mU ghi ten vâ dja chi 

Cái 155 

7 



3 

don vj san xut, tháng nãm san xuât, ci mu. Tern 
quy chuân CR dan ben phãi logo "CAX" sau gay 
mu. 

8 

Day hrng nhô Cong an xã: 
- Day lung nhô lam bang da kip mäng bô hoc trâu 
màu nâu, mt trong gân duôi day in chü "CONG 
AN XA" màu yang. Cuôi day cat trôn, dâu day gän 
vâi khóa bang kim loai, giva mt khóa có chU 
"CAX" nôi trong hInh iron. 

Cái 132 

Giàyda den: 
- Giày duçc san xuât tü da bo Boxcal màu den. Da 
có d mêrn, d dan hôi, không nhäo nat, be mt 
không ran nut, dêu màu không phai, không bong 
mat, không Co vet trên mt da, dam bào da phãi 
bong mjn dêu. Giây da ngAn cô dc 04 lô dê luôn 
day buc. Day buc bang sqi Polyester dt kiêu ông 
có löi, màu sac cüng màu giày. 

Dôi 933 

10 

A Tat nylon mau co ua CAX: 
Mâu CO Cia ánh xanh, c chun dt Rip 1:1, dâi ông 
và mu bàn chân dt Rip 2:1, gan bàn chân, gOt mQi 
dt kiêu single 

2 194 

11 
Caravat Cong an xã: ,. 
May bang vai may quan ao, co ua anh nau 

Cai 933 

12 

Huy hiu cài mu mêm CAX: 
- Huy hiu bang kim loai lien mt khôi CO kIch 
thuó'c cao 42mm, rng 52mm. Giüa buy hiu là 
biêu tuçng hInh lá chän. Trén nên biêu tuçing: 0 
giüa CO hInh thanh kiêm và ngoi sao 5 Cáflh màu 
yang nôi trên nên dO; hal ben nên rnàu xarth cO hinh 
bong Iüa nôi màu yang. DtxOi biêu tung là hInh 
ni:ra bánh xe và hInh cuôn thu màu yang. Trén nén 
cuôn thu có ch "CONG AN XA" mâu dO. Xung 
quanh biêu tucng có canh tOng kép bao quanh. 

Cái 44 

13 

A0 m 5 lOp + phà hiu Cong an xã: 
- Màu CO Oa ánh nan. Ao gôrn 5 lip, c be (khong 
ye), that dai lung. Lup lot trân bong duçc gän vói 
vO ngoài bang khOa kéo. Than truâc may hai tOi 
op ngoài, phIa duói eo bô 02 tOi coi cheo. Ngrc 
áø mt hang c0c5 chiêc bang nhira cung màu áo; 
may bt vai, cuôi b.t val thêu hai bong lOa chéo 
cuông, trong lông hai bOng iCia thêu hang chr 
"CAX", hai bong lOa và chü CAX màu yang. 
Than sau may câu vai thi. Tay kiêu hai mang, 
may ca tay. Lot tay có dInh cuc cài vâi áo, chun 
cua tay. PhO hiu COng an xã gãn trén cánh tay 

Cái 1.054 

3 



4 

trái áo. 
* Cht 1iu: Vâi Gabaddin màu cô üa ánh nâu. T' 
1 pha sqi 83% Polyester, 17% Cotton. Kiêu dt: 
Chéo 2/1. 

Tong cong: 2.435.000.000 &ng 
(Bang chi: Hal bón tram ba mucti lam triu dóng) 

4 
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