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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01 - Mua sắm tập
trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay.
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng
tài công;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016TT-BTC ngày 29/3/2016 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 15/11/2017 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 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 tháng 2017 của 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 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin
về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sự dụng
giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua
sắm tập trung máy móc thiết bị văn phòng năm 2021;
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Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-STC ngày 24/5/2021 của Giám đốc Sở Tài
chính tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số
01 – Mua sắm tập trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay;
Theo nội dung Báo cáo số 25/BC-TCNT ngày 23/6/2021 của Công ty
TNHH Trần Ca Ninh Thuận về việc đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu
số 01 – Mua sắm tập trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay;
Căn cứ Biên bản thương thảo thỏa thuận khung mua sắm tập trung ngày
25/6/2021 giữa Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ văn phòng Nhân Huy về việc Mua sắm tập trung Máy vi tính để bàn,
máy vi tính xách tay năm 2021;
Theo nội dung Báo cáo số 23/BC-TTV ngày 30/6/2021 của Công ty TNHH
Trường Thành Việt về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 Mua sắm tập trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính
Đầu tư về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01- Mua sắm tập
trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 - Mua sắm tập
trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, với những nội dung như sau:
1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn
phòng Nhân Huy.
Địa chỉ: Số 47 - 49 Quang Trung, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
2. Tên gói thầu: Số 01 - Mua sắm tập trung Máy vi tính để bàn, máy vi tính
xách tay.
3. Giá trúng thầu: 8.238.978.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm ba
mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi tám ngàn đồng). Đã bao gồm thuế, phí, lệ
phí (nếu có), chi phí vận chuyển lắp đặt đến đơn vị sử dụng trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.
Trong đó:
+ Máy bộ vi tính để bàn: 472 bộ x 13.711.000 đồng = 6.471.828.000 đồng.
+ Máy vi tính xách tay: 119 cái x 14.850.000 đồng = 1.767.150.000 đồng.
4. Nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước năm 2021;
- Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự
nghiệp công lập;
- Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh;
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
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6. Thời gian bảo hành:
+ Máy bộ vi tính để bàn: 24 tháng;
+ Máy vi tính xách tay: 12 tháng.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Sở Tài chính ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung với nhà thầu được
lựa chọn.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh trực tiếp sử dụng tài sản: ký kết
hợp đồng mua sắm tài sản, nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản, thanh toán,
thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu.
(Kèm theo Danh mục hàng hóa trúng thầu của nhà thầu)
Điều 2. Trưởng phòng Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư
có trách nhiệm tham mưu ký Thỏa thuận khung mua sắm tập trung, tổ chức thực
hiện gói thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư thuộc Sở
Tài chính, Giám đốc Công ty TNHH Trần Ca Ninh Thuận; Giám đốc Công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ văn phòng Nhân Huy và các đơn vị liên quan
căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- Lưu: VT, GCSĐT.
HUS

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhựt
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DANH MỤC, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 79 /QĐ-STC ngày05 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính)

Xuất xứ, ký mã
Đơn Số
Đơn giá
Thành tiền
hiệu, nhãn mác của vị lượng
(đồng)
(đồng)
sản phẩm
tính
Máy bộ vi FPT Elead T1050is;
01
Bộ
472 13.711.500 6.471.828.000
tính để bàn
Xuất xứ: Việt Nam
ASUS B1400CEPEMáy vi tính
BV0063;
02
Cái 119 14.850.000 1.767.150.000
xách tay
Xuất xứ: Trung
Quốc
Tổng cộng:
8.238.978.000

Danh mục
Stt
hàng hóa

