
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-STC  ĐĐà Nẵng, ngày      th               Đà Nẵng, ngày       tháng  3  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 

Văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại 

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

 

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 ban hành 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 Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 
trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà 
Nẵng; 

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 một số nội 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 4078/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của 
UBND thành phố Đà Nẵng 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 2022; 

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-STC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Tài 
chính thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán mua sắm Văn phòng phẩm 

phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Tài 
chính thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Tài 
chính thành phố Đà Nẵng; 
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Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu 

lưu trữ tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

1.Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Lưu trữ và số hóa tài liệu Nam 

Vang 

Địa chỉ: 08 Tiên Sơn 16, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng 

2.Giá trúng thầu: 63.015.000 đồng (Sáu mươi ba triệu, không trăm mười lăm 

ngàn đồng y).  

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển đến kho 

lưu trữ của Sở.  

Đặc điểm, tiêu chuẩn, quy cách của bìa hồ sơ, hộp 3 dây xanh theo phụ lục 

kèm theo. 

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước  

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày. 

Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt, Văn phòng có trách 

nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo nghiệp vụ và thanh quyết toán theo quy định 

hiện hành của nhà nước.  

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

Điều 4. Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc 

Trung tâm Tin học và số hóa tài liệu và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:      
- Như Điều 4;      

- Lưu: VT, GCS, VP.03. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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Phụ lục 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STC ngày       /     /2022 

của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 
                      ĐVT: Đồng 

STT Tên hàng hóa, tiêu chuẩn quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Bìa hồ sơ 

- Kích thước: 340 mm x 650mm 

- Chất liệu: giấy Duplex, có 01 tai 

bên, 02 tai trên và dưới 

- Định lượng: 300gr 

- In ấn, cấn nếp gấp 

- Loại giấy tốt 

- In tên đơn vị theo yêu cầu 

Cái 2.460 6.500 15.990.000 

2 

 Hộp xanh 3 dây 

- Quy cách: (590 x 350 x 100) mm 

- Chất liệu: Bìa carton dày 

- Dây dù không rút sợi 

- Loại giấy tốt 

- In tên đơn vị theo yêu cầu 

Cái 1.650 28.500 47.025.000 

Tổng cộng  63.015.000 

             (Sáu mươi ba triệu không trăm mười lăm ngàn đồng y) 
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