
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––– –––––––––––––––––––––––  
Số:                /QĐ-UBND Phú Thọ, ngày           tháng 4 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản  

theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021. 

–––––––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 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 định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc ban hành danh mục tài sản và giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm 

theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 

quản lý; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 04/CT-TĐG/VAPC ngày 02/4/2021 

của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và đấu giá Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 110/TTr-STC ngày 

07 tháng 4 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản 

theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 

quản lý năm 2021, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Khái quát dự án: 

1. Tên dự án: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021. 

2. Tổng dự toán: 8.259.715.000 đồng. 

Trong đó: 
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- Chi mua sắm tài sản: 8.204.770.000 đồng. 

- Chi thẩm định giá: 30.000.000 đồng.  

- Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: 16.410.000 

đồng. 

- Chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: 

8.205.000 đồng. 

- Chi phí đăng tải thông báo mời thầu: 330.000 đồng. 

3. Bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ . 

4. Nguồn kinh phí: Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 70 Nghị định 

151/2017/NĐ-CP. 

5. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021. 

6. Nội dung (quy mô) mua sắm:  

- Tên gói thầu: Mua sắm bộ máy vi tính văn phòng (bao gồm cả thiết bị lưu 

điện), máy in, máy tính xách tay văn phòng. 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản được thể hiện trong Chứng thư thẩm định 

giá số 04/CT-TĐG/VAPC ngày 02/4/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá 

và đấu giá Phú Thọ. 

 II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trang bị, quản lý, sử dụng máy 

móc, thiết bị theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVPTH; 

- CV: TH1, TH3, TH4; 

- Lưu: VT, TH2. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Phan Trọng Tấn 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày         /4/2021 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

–––––––––– 
  

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 Gói số 1: Mua 

sắm bộ máy 

vi tính văn 

phòng (bao 

gồm cả thiết 

bị lưu điện), 

máy in, máy 

tính xách tay 

văn phòng 

8.204.770.000  

 

Quy định tại 

Khoản 1, 2 

Điều 70 Nghị 

định số 

151/2017/N

Đ-CP của 

Chính phủ. 

 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

1 giai 

đoạn 1 

túi hồ sơ 

Quý II 

năm 

2021 

Trọn 

gói (*) 

Tối đa 

90 ngày 

(**) 

2 Gói thầu số 2: 

Tư vấn lập hồ 

sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ 

dự thầu 

16.410.000 

 

 

 

 

Ngân sách 

nhà nước 

 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

  

Quý II 

năm 

2021 

 

Trọn 

gói 

 

Tối đa 

30 ngày 

3 Gói thầu số 3: 

Tư vấn thẩm 

định hồ sơ 

mời thầu, kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

8.205.000 

  

Quý II 

năm 

2021 

 

Trọn 

gói 

 

Tối đa 

20 ngày 

Tổng giá trị gói thầu 8.229.385.000 đồng. 

Ghi chú: 

- Loại hợp đồng trọn gói (*): Sở Tài chính ký thỏa thuận khung với nhà thầu 

được lựa chọn cung cấp tài sản. Các cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký 

hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng (**): Kể từ ngày Sở Tài chính ký hợp đồng khung 

với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản. 
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