
 UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:            /QĐ-STC 

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

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03                                           
Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị                                          

thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 

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

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

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 về một số 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 5680/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập 

trung là máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và bàn ghế học sinh các cấp 

thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

4324/UBND-KTTC ngày 03 tháng 7 năm 2020 về việc thực hiện mua sắm tập 

trung năm 2020; 
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Theo Công văn số 7643/UBND-STTTT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành cấu hình thiết bị công nghệ thông 

tin để mua sắm tập trung năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc 

thành phố Đà Nẵng năm 2020; 

Theo đề nghị của Tổ Mua sắm tập trung tại Phiếu trình ngày 02 tháng 11 

năm 2020 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập 

trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 

Đà Nẵng năm 2020, gói thầu số 03: Máy photocopy, kèm theo Báo cáo đánh giá 

hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giá và công sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:  

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03 - Máy photocopy.  

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp 

Nguyễn Đức Hào. 

3. Giá trúng thầu: 229.050.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín triệu, không 

trăm năm mươi nghìn đồng). Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 Mức giá trên là giá của thiết bị mới 100% đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, 

chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng đến các cơ quan, đơn vị trong phạm 

vị thành phố Đà Nẵng và bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.   

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

1. Tổ Mua sắm tập trung, Tổ Chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm về tính 

pháp lý và tính chính xác của quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu đảm 

bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu.  

2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt, Tổ Mua sắm tập trung có 

trách nhiệm tổ chức ký kết thỏa thuận khung, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu 

theo đúng tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý, đảm bảo chất lượng, 

tiến độ như đã đề xuất; thực hiện việc thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện 

hành và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

3. Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính và 

thuế (nếu có) theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Trưởng phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính thành 

phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Tổ Trưởng Tổ Mua sắm 

tập trung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nguyễn Đức Hào và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./. 

    
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- PGĐ Sở: Trần Thủ; 

- Lưu: VT, VBĐT, GCS.Trâm. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Phụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Nơi nhận:      
- Như Điều 4;     

- PGĐ Sở: Lê Bá Dũng; 

- Lưu: VT, GCS.Oanh. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- GĐ Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, GCS.Oanh. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Lê Bá Dũng 

 

 

 

Nơi nhận:                                         CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;   

- VP UBND TPĐN: QLĐTư;  

- Lưu: VT, STC. 

 

 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. 

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 

5. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 

a) Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được mở hồ sơ đề xuất về 
tài chính để tiếp tục đánh giá. Gồm 28 nhà thầu, chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.  

b) Danh mục các phần gói thầu được tiếp tục đánh giá hồ sơ đề xuất về tài 
chính của 28 nhà thầu đã đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Gồm 247 phần gói thầu, 
chi tiết tại Phụ lục II kèm theo. 

c) Đối với 44 phần còn lại của gói thầu không có nhà thầu tham dự hoặc 
không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (chi tiết tại Phụ lục III kèm 
theo): Giao Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra, đề xuất để mua sắm phục vụ công tác 
khám chữa bệnh đảm bảo quy định. 
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