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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 53/QĐ-TTTTUD Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Hướng dẫn và hoàn 

thiện quy trình kỹ thuật phân lập, nhân giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.), 

nấm Linh chi (Ganoderma sp.). Theo dõi hướng dẫn chăm sóc nuôi trồng 

thành phẩm nấm Bào ngư, nấm Linh chi” thuộc nhiệm vụ: Xây dựng mô hình 

triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.) và 

meo giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.)tại Phòng thí nghiệm Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 20/12/2021 của Sở 

Khoa học và  Công nghệ về việc phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 90 /QĐ-SKHCN ngày 13/6/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ  về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với 

các gói thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản 

xuất meo giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.) và meo giống nấm Bào ngư 

(Pleurotus sp.)tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa 

học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTTTUD ngày 21/6/2022 của Giám đốc 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 

“Hướng dẫn và hoàn thiện quy trình kỹ thuật phân lập, nhân giống nấm Bào 

ngư (Pleurotus sp.), giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.). Theo dõi hướng dẫn 

chăm sóc nuôi trồng thành phẩm nấm Bào ngư, nấm Linh chi thuộc nhiệm vụ: 

Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh chi 

(Ganoderma sp.) và meo giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.)”; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TTTTUD ngày 15/7/2022 của Giám đốc 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN về việc phê duyệt danh sách 

nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu:“Hướng dẫn và hoàn thiện quy 
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trình kỹ thuật phân lập, nhân giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.), giống nấm 

Linh chi (Ganoderma sp.). Theo dõi hướng dẫn chăm sóc nuôi trồng thành 

phẩm nấm Bào ngư, nấm Linh chi”; 

Căn cứ Báo cáo số 112/BCHSĐXTC  ngày  19 /7/2022 của Tổ chuyên gia 

về việc đánh giá E- HSĐXTC Gói thầu “Hướng dẫn và hoàn thiện quy trình kỹ 

thuật phân lập, nhân giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.), giống nấm Linh chi 

(Ganoderma sp.). Theo dõi hướng dẫn chăm sóc nuôi trồng thành phẩm nấm 

Bào ngư, nấm Linh chi”; 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTTTUD ngày 19/7/2022 của Giám đốc 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN về việc phê duyệt danh sách 

xếp hạng  nhà thầu Gói thầu:“Hướng dẫn và hoàn thiện quy trình kỹ thuật phân 

lập, nhân giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.), giống nấm Linh chi (Ganoderma 

sp.). Theo dõi hướng dẫn chăm sóc nuôi trồng thành phẩm nấm Bào ngư, nấm 

Linh chi”; 

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng số 16/BBTTHĐ-TTTTUD ngày   

20/7/2022 giữa Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN và Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Nấm.; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 119/BC-

TĐKQLCNT ngày 21/7/2022 của Tổ thẩm định cho Gói thầu “Hướng dẫn và hoàn 

thiện quy trình kỹ thuật phân lập, nhân giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.), 

giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.). Theo dõi hướng dẫn chăm sóc nuôi trồng 

thành phẩm nấm Bào ngư, nấm Linh chi”. 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định, Phó trưởng phòng Công nghệ sinh học theo 

Tờ trình số 120/TTr-PDKQ  ngày 21 /7/2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: “Hướng dẫn và 

hoàn thiện quy trình kỹ thuật phân lập, nhân giống nấm Bào ngư (Pleurotus sp.), 

giống nấm Linh chi (Ganoderma sp.). Theo dõi hướng dẫn chăm sóc nuôi trồng 

thành phẩm nấm Bào ngư, nấm Linh chi”, với các nội dung như sau: 

1. Thông tin nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm 

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

- Mã số thuế: 0106909490 

- Giá trúng thầu: 259.995.000 đồng đã bao gồm VAT. (Bằng chữ: Hai trăm 

năm mươi chín triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng.) 

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

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. 
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Điều 2. Giao Phòng Công nghệ sinh học phối hợp với Phòng Hành chính 

và Ứng dụng KH&CN hoàn thiện hợp đồng và có trách nhiệm đôn đốc đơn vị 

trúng thầu thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng theo quy 

định hiện hành. 

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

Phó trưởng phòng Công nghệ sinh học và thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Đăng tải mạng đấu thầu QG; 
- Phòng CNSH (t/h); 
- Lưu: VT, P.CNSH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Phạm Ngọc Vũ 
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