
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Bc 1p -Tir do - Hinh phüc  

S&  i3&/QD-UBND Quthng Trj, ngày  ,J.  tháng 8 nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt k hoich ltya ch9n nhà thu Gói thu: Mua sam 
trang phyc cho lyc ltrçng Cong an xã ban chuyên trách 11am 2020 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can thLut Tch&cchInh quyn tjaphircrng ngày 19/6/2015, 
Can c& Lut Dáu tháu ngày 26/1 1/2013, 
Can ct Nghj djnh so 63/2014/ND-C'P ngày26/6/2014 cta C'hmnhphü quy 

djnh chi tiêt thi hành mót so diêu cüa Luát Dáu tháu ye lu'a chon nhà tháu; 
Xét dê nghj ctha Giám dOc SO' Tài chInh tgi TO' trInh sO 2766/77'r-STC 

ngày 14/8/2020. 
QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt k hoch 1?a  ch9n nhà thu Gói thâu: Mua sam trang 
phic cho hrc h.rçing Cong an xã ban chuyén trách nãm 2020, vri các ni dung 
sau: 

- Chü dAu tu: Cong an tinh Quáng Trj; 
- Ten gói thâu: Mua sam trang phc cho 1irc lugng Cong an xã ban chuyên 

trách näm 2020; 
- Giá gói thâu: 2.435.000.000 dng (Hai t2, bOn tram ba mutri lam triçu 

dng); 
- Nguôn kinh phi: Ngân sách tinh nãrn 2020; 
- Hinh thrc 1ra ch9n nba thâu: Dâu thâu rng râi qua mng; 
- Phucing thtrc hra chçn nhà thâu: Mt giai don, mt tüi ho sci; 
- Thyi gian bAt dâu to chrc lira ch9n nhà thâu: Tháng 8, nAm 2020; 
- HInh thirc hçip dông: Hçrp dông tr9n gói; 
- Thai gian thirc hin hçip dông: 30 ngày; 
(Phii 1ic chi tiêt gói thâu kern theo). 
Diu 2. Cong an tinh Quáng Trj chju trách nhim to chüc 1ira chçn nba 

thâu theo ké hoach 1?a  ch9n nhà thâu di.rçic phê duyt dam bão tuân thu các quy 
djnhhinhành. 

Diéu 3. Quyêt djnh nAy có hiu 1?c  ké tr ngAy k ban hành; 
Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dOe S Tài chInh, Giárn dôc Kho 

bc nhA nilôc Quãng Trj, Giám doc Cong an tinh và Thu trtthng các dun vj lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.- 

No'i ,zhin: 
- Nhi.r Diu 3; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
• - Luu: VT, NC. 
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A A • S •A Quan ao Xuan he + Phu hiçu tay ao BVDP 
- Ao: Mãu xanh nhjt, kiêu Bludông, Co dirng, 
than tri.râc may hal ti ngrc op ngoài, xung 
quanh bj tl'ii may hai dixô'ng song song. Ngirc 
mt hang cüc 8 chiêc bang nhira cüng màu áø, 
may bt vai, cuôi bt vai thêu hai bong liia 
chéo cuông, trong lông hai bong lüa thêu hang 
chc "BVDP', hai bOng lüa vâ chU BVDP mâu 
yang nên rnàu xanh hic. Than sau may chap 
câu vai, mOi ben xêp mt ly. Tay dài may 
mäng sec (Tay ngán tha tay gp vào trong,). 
Dai trirâc sep mt ly, dai sau mOi ben xêp mt 
ly. Phü hiu Cong an xã gän trên cánh tay trái 
ao. 
- Qun: Màu xanh nhat. Kiêu cp thi, hai tüi 
s.thn chéo, than trinic môi ben xêp hai ly 1t 
ye phIa d9c quân. Cira quân may khOa kéo 
bang rihira. Than sau mOi ben may rnt chiêt, 
ben phãi bô tüi viên, cap  may 6 dia. 

* Cht 1iu: Vái Gabaddin màu xanh nhat. T 
1 pha scii 83% Polyester, 17% Cotton. Kiêu dt: 
Chéo 2/2. 

Bô 
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Qun áo di mira 
- Màu xanh nhat, may kiêu Jacket than duâi 
phIa tnr&c may 02 tüi op ngoài nap chéo, ngirc 
ao kéo khóa, nep che khóa có cue barn tay 
kiêu Jaclang, Than sau câu vai r?yi, may IuOi 
trong câu vai. Mu r&i dInh vOi áo bang ciic 
barn. 
Quân kiêu bà ba, cp may chun.. 

* Cht 1iu: Vãi Polyester tráng nhixa PVC màu 
xanh 

C ,.  ai 816 

Giày da den 
- Giày thrçyc san xuât tü da bô Boxcal màu den. 
Da có do mêm, do dan hôi, khOng nhão nat, be 
mt không ran  nüt, déu rnàu khOng phai, khOng 
bong mat, khOng co vêttrên mtda, dam bão da 
phãi bong mjn dêu. Giây da ngàn cô diic 04 10 
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d 1un day buc. Day buc bang sçii Polyester 
dt kiêu ông Co lOi, màu sac cüng màu giây. 

A Tat chan 
- Màu xanh nhat, c chun dt Rip 1:1, dài ng 
và mu bàn chân dt Rip 2:1, gan bàn chãn, got 
müi dt kiêu single. 

Cái 1 632 

A A A Tong c9ng: 1.113.000.000 dong 
(Bang chü: M5t t3, mt train rnwô'i ba triu dóng,) 
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