
SỞ TƯ PHÁP KHÁNH HOÀ 

TRUNG TÂM DV ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

Số:  90/KH-ĐG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Khánh Hòa, ngày   30    tháng 3  năm 2022 
    

   

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

MUA SẮM TẬP TRUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NĂM 2022 

 (Đã được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo  

Quyết định số 790/QĐ-CTUBND ngày 25/3/2022) 

 

I. Tên dự án: Mua sắm tập trung Máy móc thiết bị, văn phòng năm 2022, 

gồm: 

1. Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 

2. Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung Máy photocopy năm 2022 

3. Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 

4. Gói thầu số 4: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

II. Giá gói thầu  

1. Gói thầu số 1:    882.650.000 đồng 

2. Gói thầu số 2:  1.090.560.000 đồng 

3. Gói thầu số 3:    11.000.000 đồng 

4. Gói thầu số 4:      4.400.000 đồng 

III. Nguồn vốn  

1. Gói thầu số 1 và số 2: Nguồn ngân sách nhà nước; quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp; nguồn kết dư. 

2. Gói thầu số 3 và số 4: Ngân sách nhà nước. 

IV. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu 

1. Gói thầu số 1 và số 2 

- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Không thực hiện việc lựa chọn 

danh sách ngắn); 

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

2. Gói thầu số 3 và 4    

- Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn 

V. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2022 
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VI. Loại hợp đồng  

1. Gói thầu số 1 và số 2: Trọn gói 

2. Gói thầu số 3 và 4: Trọn gói 

VII. Thời gian thực hiện hợp đồng  

1. Gói thầu số 1: 70 ngày 

2. Gói thầu số 2: 30 ngày 

3. Gói thầu số 3 và số 4: 60 ngày./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp (VBĐT); 

- Sở Tài chính (VBĐT);  

- Trang thông tin điện tử về tài sản công -

Thời báo tài chính Việt Nam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, MSTT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bích Phượng 
 



uy nax NUAN nAN
TINH KHANH HOA

ceNG HoA xA uer cHU NcHia vrET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh phric

so' /90 /QD-cruBND Khdnh Hda, ngdy 111 thdng 3 ndm 2022

QUYET DINH
Vd viQc ph6 duyQt k6 ho4ch-hp chgn nhh thAu

Mua sim tflp trung M6y m6c, ttri6t bi vIn phdng nilm 2022

cHU TICH Uy nAN NHAN OAN riNn XnANn HOA

Cdn c* LuQt T6 chrhc ch*c chinh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015;

Cdn cu LuQt sua ddi, bd sung m\t sd diiu cila LuQt Tii chrhc chinh phil vd
LuQt T6 chdrc chinh quyi, illa phuong ngdy 22/11/2019;

Cdn ryr NShi dinh sii fi/2014/ND-CP ngdy.26/06/2014 cila Chifi phil quy
dinh chi tiAt thi hdnh mil sd diiu cila LuQt ddu thriu ri l,;a chpn nhd thdu;

Cdn cu NShi dlnh s6.151/2017/ND-CP ngdy 26/12/2017 cila Ch{nh phil quy
dinh chi titit thi hdnh m|t sd diiu cfia LuQt Qudn ly, sth d.ung tdi sdn c6ng;

Cdn c{r Th6ng tu sQ 10/201S/TT-BKHDT ngdy 26/10/2015 cila BO Ke hoqch
vd Dd:u tu quy dinh chi fiet ve ki! hoqch lqa chsn nhd thdu;

Cdn cft Quy€t dinh sti 635/QD-UBND ngdy 07/3/2019 cila UBND tinh Khdnh
Hda v€ viQc C6ng bd danh muc mua sdm tQp trung vd don v! thryc hiQn mua sdm
tQp trung tr€n dia bdn tinh Khdnh Hda;

Theo Bdo cdo thdm dinh si| \L2/STC-TCHCSN crta Gidm d6c Sd Tdi chinh
ngdy l5/3/2022.

QUYET E!NH:

Didu 1. PhC duygt k6 ho4ch lga chgn nhd thAu 'oMua sim tap trung m6y m6c,
thitlt bi v6n phdng ndm 2022', chi titit nhu sau:

1 . TCn dy 6n: Mua sEm tap trung miiy m6c, thitit bi vdn phdng ndm 2022.

2. BOn mdi thAu: Trung tdm Dich vu D6u gi5 Tdi sin tinh Khanh Hda.

3. Gi6 goi thAu thuQc ki5 hopch lga chgn nhd thdu: 1.988.610.000 (M\t ty, ch[n

trdm tdm muoi tdm triQu, sdu trdm madi nghin ding).

4. Ngu6n kinh phi thgc hiQn: Nguiin ngan s6ch nhd nu6c; qu! phrit tri6n hopt

dQng sU nghiQp; ngudn thu tt hopt ilQng s6n xu6t kinh doanh; ngud, k6t du.

5. Thdi gian thgc hiQn: Quf II ndm2022.

6. Phe duyQt kii hopch lpa chgn nhd thAu GCNT) eOi vcri cdng viQc dti thpc

hiQn Dy 6n: Mua sem tpp trung M6y m6c, thiiSt bi v5n phdng ndrn 2022 nhu sau:
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Di6u 2. Trung t6m Dich vp D6u gi6 Tdi sin tinh Khdnh Hoa chlu trdchnhiQm
t6 chfc thUc hien ki5 hopch lga chgn nhd thAu dugc ph€ duyQt tpi DiAu I theo tlurg
c6c quy dinh hiQn hdnh.

Di6u 3. Chanh Vdn phong UBND tinh; Gi6m d6c Kho b4c nhd nu6c tinh;
Gi6m d6c c6c So: Tiri chinh, Tu ph6p; Gi6m d5c Trung tdm Dich vg D5u gi5 Tdi
sin vd Thfi truon g citc co quan 1i6n quan chiu tr6ch nhiQm thi henh Quytit dinh ndy
kC tu ngiry ky.l.

KT. CHUNoi nhQn:

- Nhu DiAu 3;
- Thuong trgcHDND tinh;
- Ban ph6p ch€ HEND tinh;
- Luu: VP, TL, HLe. .',.
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