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Số: 49 /QĐ-STC Phú Thọ, ngày 24 thảng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thâu gói sô 1: Mua sắm bộ máy vi 
tính văn phòng (bao gồm cả thiết bị lưu điện), máy in, máy tính xách tay 
văn phòng, thuộc gói thầu: Mua sam tài sản theo phương thức tập trung 
cho các CO' quan, tố chức, đon vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021

GIÁM ĐÓC SỎ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu sổ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 
việc quy định chỉ tiết thỉ hành một so điều của Luật Đâu thâu vê lựa chọn nhà 
thầu;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô 
chức của Sở Tài chính Phú Thọ; Quyết định sổ 28/2018/QĐ-UBND ngày 
22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đỗi Quyết định sổ 43/2016/QĐ- 
UBND;

Căn cứ Quyết định sổ 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 
sam theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc tỉnh Phủ 
Thọ quản lý;

Căn cứ Quyết định sổ 871/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thâu: 
Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tô chức, đơn vị 
thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021;

Căn cứ Họp đồng sổ 08/2021/HĐ-TVTĐ ngày 19/4/2021 giữa Sở Tài 
chính tỉnh Phú Thọ và Công ty TNHH một thành viên AXT Phú Thọ về việc thực 
hiện gói thầu: Tư van thấm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thâu gói 
thầu: Mua sam tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tô chức, 
đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu sổ 10 /2021/BCTĐ- 
AXT ngày 20/5/2021 của Công ty TNHH một thành viên AXT Phú Thọ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giá và công sản.
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•  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1: Mua sắm bộ máy vi 
tính văn phòng (bao gồm cả thiết bị luu điện), máy in, máy tính xách tay văn 
phòng, thuộc gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ 
quan, tố chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021 như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm Công nghệ thông tin 
Truyền thông - Nam Tân;

- Giá trúng thầu: 8.002.900.000 đồng (Tám tỷ không trăm linh hai triệu chín 
trăm nghìn đồng chẵn -  đã bao gồm thuế, phí, các chi phí vận chuyên, lắp đặt và bảo 
hành tại đơn vị sử dụng);

- Loại họp đồng: Thỏa thuận khung;

- Hình thức họp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện Thỏa thuận khung: Tối đa không quá 90 ngày.

Điều 2. Phòng Quản lý giá và công sản có trách nhiệm thực hiện quy trình 
mua sắm tập trung theo các trình tự, quy định của Luật Đấu thầu và hoàn thiện 
Thỏa thuận khung để các đơn vị sử dụng tài sản ký Họp đông mua sắm với nhà 
thầu trúng thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng 
phòng Quản lý giá và công sản, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.|

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, PGĐ(Ô.Quyền);
- Lưu VT, QLG&CSÓO- ự -

GIÁM ĐỐC

Vưong Thị Bẩy
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