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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung tủ tài liệu 

thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021  
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy 

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

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và 

Đầu tư, về việc Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc;Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của 

UBND tỉnh về sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 

19/7/2016; 

Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc công bố danh 

mục mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc;Quyết 

định số 138/QĐ-UBND ngày 22/01/2018  của UBND  tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/8/2016; 

Căn cứ Quyết định 732/QĐ-CT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung 

cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định 43/QĐ-STC ngày 01/4/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021;  

Căn cứ Quyết định 44/QĐ-STC ngày 01/4/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, 

kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021; 



Căn cứ Quyết định số: Số 46/QĐ-STC ngày 07/4/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm tập trung tủ tài liệu thuộc Dự toán 

Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021; 

Xét tờ trình số 11/TTr-TTTH ngày 20/5/2021 của Trung tâm Tin học về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung tủ tài liệu thuộc Dự toán 

Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021 kèm theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Biên bản 

thương thảo và đối chiếu tài liệu, Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu Mua sắm tập trung tủ tài liệu thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 

2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung tủ tài liệu 

thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021, với các nội dung như sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II. 

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

 3. Giá trúng thầu: 760.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi triệu đồng). 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng . 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Tin học, 

các cá nhân, đơn vị có liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lưu: VT, TTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lộc 
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