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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy 

của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

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

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

Lạng Sơn Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Công bố danh mục mua sắm tập trung và phần công đơn vị thực hiện 

mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-STC ngày 14/11/2018 của Giám đốc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc chỉ định thầu Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh 

giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018”;  

Căn cứ Dự thảo Hồ sơ mời thầu Gói thầu: “Mua sắm tập trung máy photocopy 

của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018” do đơn vị 

Tư vấn lựa chọn nhà thầu - Công ty Cổ phần Technology MT9 lập; 

Xét đề nghị của Tổ mua sắm tài sản tập trung máy photocopy của các đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018 về việc thẩm định Hồ sơ 

mời thầu gói thầu nêu trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy 

photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018 

với các nội dung chính như sau: 



Phần 1: Thủ tục đấu thầu. 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Phần 2: Yêu cầu về phạm vi cung cấp 

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng 

Phần 4: Phụ lục. 

 Điều 2: Quyết định này làm căn cứ để bên mời thầu triển khai các bước tiếp 

theo được quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3: Sở Tài chính tỉnh, các phòng ban liên quan và Tổ mua sắm tài sản 

theo phương thức tập trung cấp tỉnh đợt 2 năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

    - Như điều 3; 

    - Lãnh đạo Sở; 

    - Phòng: TCHCSN, TH&TK, TCĐT; 

    - Trang TTĐT về tài sản công; 

    - Trang thông tin ĐT của STC; 

    - Lưu: VT, TCHCSN, HĐMSTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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