
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
 

 

        SỞ TÀI CHÍNH 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

    Số:        /STC - TTTH 

            

                   Vĩnh Phúc, ngày      tháng 5 năm 2021 
 
 

V/v thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu mua sắm 

tập trung cấp tỉnh năm 2021 

 

       

      Kính gửi: .............................................................................................. 
  

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 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 số 732/QĐ-UBND 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 số 86/QĐ-STC ngày 20/5/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh 

Phúc Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung máy in và máy fax 

thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 20/5/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh 

Phúc Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy chiếu 

thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-STC ngày 20/5/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh 

Phúc Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy 

photocopy thuộc Dự toán Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-STC ngày 20/5/2021 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh 

Phúc 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. 

 Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, đơn vị kết quả lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu như  sau: 



 1. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy in và máy fax 

 - Đơn vị trúng thầu (nhà thầu cung cấp tài sản): Công ty cổ phần Công nghệ 

và Thương mại Toàn Hưng. 

 - Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản 

và các thông tin khác có liên quan  được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm 

tập trung số  01/TTK/STC-TOANHUNG ngày 24/5/2021 giữa Sở Tài chính Vĩnh 

Phúc và Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Toàn Hưng. 

2. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy chiếu  

 -  Đơn vị trúng thầu (nhà thầu cung cấp tài sản): Công ty Cổ phần ETS Việt 

Nam. 

 - Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản 

và các thông tin khác có liên quan được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm 

tập trung  số  001/2021/STC-ETS ngày 31/5/2021 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và 

Công ty cổ phần ETS Việt Nam. 

3. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy  

-  Đơn vị trúng thầu (nhà thầu cung cấp tài sản): Công ty TNHH Thương mại và 

Xây dựng Phú An. 

- Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản và các 

thông tin khác có liên quan được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm tập trung  số  

245/2021/STC-PA ngày 24/5/2021 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Công ty TNHH 

Thương mại và Xây dựng Phú An. 

4. Gói thầu: Mua sắm tập trung tủ tài liệu  

- Đơn vị trúng thầu (nhà thầu cung cấp tài sản): Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại Nguyệt Ánh II. 

- Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản 

và các thông tin khác có liên quan được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm 

tập trung  số 01/TTK/STC-NAII ngày 27/5/2021 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và 

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II. 

5. Tổ chức thực hiện: 

Căn cứ văn bản thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

5.1. Đối với các cơ quan, đơn vị là đầu mối mua sắm tập trung:  

- Thông báo cho các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý 

biết để ký hợp đồng mua sắm tài sản và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của 



đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được quy định tại thỏa thuận khung giữa Sở Tài 

chính Vĩnh Phúc và đơn vị trúng thầu. 

- Sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, tổng hợp báo cáo tình 

hình thực hiện hợp đồng mua sắm tài sản tập trung năm 2021 của các đơn vị trực 

tiếp sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý (về việc ký hợp đồng, thực hiện hợp 

đồng, thanh lý hợp đồng, bảo hành tài sản, thực hiện các nghĩa vụ khác giữa 

đơn vị mua sắm tài sản và nhà thầu), đồng thời tổng hợp 01 bộ Hợp đồng mua 

sắm tài sản của các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký với nhà thầu cung cấp tài 

sản, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

4.2. Đối với các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản: 

- Có trách nhiệm ký hợp đồng mua sắm tài sản và thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ khác của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được quy định tại thỏa thuận 

khung giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và đơn vị trúng thầu. 

- Sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, các đơn vị trực tiếp sử 

dụng tài sản có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng mua sắm tài 

sản tập trung năm 2021, gửi kèm 01 bản Hợp đồng đã ký với nhà thầu cung cấp 

tài sản cho cơ quan, đơn vị đầu mối mua sắm tập trung để tổng hợp, gửi Sở Tài 

chính theo quy định. 

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm 04 thỏa thuận khung) 
 

   

Nơi nhận:                     
- Các đơn vị dự toán cấp 1; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- KBNN tỉnh; 

- Cổng thông tin GTĐT tỉnh; 

- Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, TTTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Lộc 
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