
UBND THANH PHO DA NANG 
SO'TAJCH!NH 

S:I44/QDSTC
Dà N&ig, ngày 22 tháng 3 nàm 2022 

QUYET DfNII 
Phê duyêt k hoach hra ch9n nhà thu gói thu 

Mua sam van phông phâm phiic viii cong tác chinh I tài Jiu Iuu trti' 
tii SO' Tài chInh thành ph Ba Nãng 

GIAM BOC SO' TA! CHINH THANH P110 oA NANG 

Gãn ct' Quylt dinh s 3122/QD-UBND ngày 19 tháng 5 nám 2016 cia 
UBND thành phó Dà Nàng ban hânh Quy dfnh chic nàng, nhiém vy, quyên hqn vth 
co cáu tO chtc cüa SO' Tài chInh thành phó Dà Nàng, 

Càn cü' Nghj d/nh so' 63/2014/ND.Cp ngày 26 than? 6 näm 2014 cta ChInh 
phi quy d,inh chi tiêt thi hành mt sO dieu ca Lut Dáu tháu ye lra ChQn nhà 
thOu; 

C'On ct' Thông hr so'  58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 nám 2016 cia Bç5 
trut'ng B3 Tài chInh quy cl/nh chi tiét vic th dyng vOn nhà nithc de mua sOm nhOm 
duy fri hoat dç5ng thu'O'ng xuyên cia ccr quan nhâ nuc, don vjthuóc 4c ltcçing vii 
ii ang nhOn dan, don vi sir nghiép cOng lOp, tO chtrc chinh tn, tO chtrc chinh fri - xd 
hói, to chtc chInh tr/ xâ h5i - nghe nghiép, tO chtc xâ hói, tO chic xa hi nghé 
nghip; 

('On cii' Nghi quyê't JSO/2018/NQ-J-JDND ngOy 12 tháng 7 nOm 2018 ciia H5i 
dOng nhOn dOn thânh phO Dâ NOng quy cl/nh ye phOn cOp thám quyên quyét cl/nh 
trong quOn ij, sth dyng tài sOn cong thuóc phgm vi quOn lj cz.ia thOnh phO DO 
A'Ong,' 

COn cu Quye't cl/nh s 18/2019/QD-UBND ngày 11 tháng 3 nOm 2019 czia 
UBND thOnh phO DO NOng ye vic ban hành quy cl/nh mót sO n5i dung trong mua 
sOrn, thuê tOi sOn, hang hóa, dich vu tai cOc co' quan, tO chik, dcin vi thuóc pham vi 
quOn l cith thOnh phO DO NOng, 

('On ci Quye't cl/nh sO' 4078/QD-UBND ngOy 18 thOng 12 nOm 2021 ciia 
UBND thOnh phO DO NOng ye vic giao chi tiêu ké hoch phOt trién kinh té - xd 
hói, quOc phOng - an ninh vO dir toOn thu, chi ngOn sách nhà nzràc nOm 2022,' 

On ci Quy& cl/nh s 110 /QD-STC ngOy 25 tháng 3 nOm 2022 czia S& TOi 
chInh ihOnh phó DO ATOng ye vic Mua sam vOn phOng phám phyc vy cOng tOc 
chinh / tài lieu lu-u trfr tqi Sâ TOj chInh thành phO DO NOng,' 

Theo d ngh/ cüa ChOnh VOn phOng Sà TOi chInh. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DÔcJàpTwdo..Hanh phuc 
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QUYET DJNH: 

Diu 1. Phé duyét k hoach Ira chon nhà thu gói thu vói các ni dung nhir 

1. 
Ten gói thu: Mua sm vn phông phrn phic vi cong tác chinh 1)2 tài Iiu 

1uu trQ' tai S Tài chInh thành phô Dà Näng 

2. Giá gói thu: 63.0 15.000 dng (Sáu muoi ba triu, không tram mri 1m 
ngàn dông y). Chi tiêt tai Phii 1iic kern theo. 

Mtrc giá trén dâ bao gm thu giá trj gia tang, chi phi vn chuyn thânh 
phãm den kho luu trr cüa S. 

3. Ngun kinh phi: Ngân sách nhà nrc. 

4. Dcin vj t chtrc mua sAm: S Tâi chInh thành ph Dà Ning 
5. HInh thirc Içra chon nhà thAu: Chi djnh thAu (theo quy trInh chi djnh thAu 

rtt g9n). 

L)2 do ftra chon hInh thtrc chi dinh thAu: Can cir Dim e, Khoân 1, Diu 22 
Luãt DAu thâu (Gói thâu có giá gói thâu trong han m1rc &rçic áp diing chi djnh thâu 
theo quy djnh càa Chfnh phü phü hçpvOi diêu kin kinh té - xã hi trong t1rng thi 
k)2) và Khoãn 2, Diêu 54 Nghi dnh so 63/2014/ND-Cp ngãy 26/6/2014 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so dieu cüa Lut Dau thâu ye 1i'a ch9n nhà thâu 
(Gói thãu có giá trj không qua 100 triu dông thuôc dir toán mua sam thi.räng 
xuyen - Giágoi thâu: 63.015.000 dông). 

6. Thyi gian bAt dAu t chirc Içra ch9n nhà thAu: Tháng 3nãm 2022 
7. Loai hçp dng: Tr9n gói. 

8. Th?yj gian thrc hin hçp dng: 60 ngày. 

Diu 2. Can cir k hoach ha chon nhà thAu dinyc duyt, Chánh Van phông 
S& Tâi chInh Co trách nhiêm trién khai thirc hin day dü các thu tic tiêp theo theo 
quy djnh cüa Lut Dâu thâu, Nghi djnh so 63/2014tND-Cp cOa ChInh phü vâ 
Thông tu' sO 58/201 6/TT-BTC cüa Bô Tãi chInh. 

JJiu 3. Quyt djnh nay có hiu Içrc thirc hin k ttr ngày k)2. 

Diu 4. Chánh Van phông S Tài chinh, Giám dc Kho bac Nha nu'óc Dã 
Nng và thu tru'ng các c quan, dn v lien quan can cr quyêt djnh thrc hin./- 

No'! n/Ian: 
- Nhu Diéu 4; 
- Luu: VT, OCS, VP.03. 

sau: 
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Phu luc 
H•2Tèm theo Quyet dfnh s6444/QD-STC ngày 22/ .3/2022 

7
s

cita Sâ Tâi chInh thành phó Dà Náng) 
n, 7'i SS 

ST ' Ti  
' 

'(n hàn3.,kdtiêu chuân quy each 
 ' - 

v V I: vong 

DVT 
So 

Iqng 
Don giã A 

Thành tien 

Biã 

- Kich thiiâc: 340 mm x 650mm 

- ChAt lieu: giAy Duplex, có 01 tai 

hen. 02 tai trên và duài 

- Djnh lirçmg: 300gr 

- In an, can nêp gap 

- Lo?i giây tot 

 - In ten don vj theo yéu cAu 

Cái 2.460 6.500 15.990.000 

2 

Hp xanh 3 dày 

- Quy cách: (590 x 350 x 100) mm 

- Chat lieu: Bla carton dày 

- Dày dà không rLt sçii 

- Lo?i giây tOt 

 - In ten don vi theo yêu cAu 

Cái 1.650 28.500 47.025.000 

Tng cong 63.015.000 

(Sáu mu'oi ba triu không tram rnthi lam ngàn dcng y) 
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