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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TÀI CHÍNH 

Số: 2481/STC-HCSN 

V/v Thông báo kết quả 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. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 10  tháng 12  năm 2018 

 
 

 

Kính gửi: - Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh;  

                        - UBND các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Quyết định số 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 188/QĐ-STC ngày 16/11/2018 của Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn 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;  

Trên cơ sở Văn bản đề nghị mua sắm tập trung năm 2018 của đơn vị gửi 

về (gồm số lượng, giá dự kiến và nguồn kinh phí mua sắm), Sở Tài chính đã tiến 

hành thẩm định giá tài sản đơn vị đề nghị, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu mua sắm theo phương thức mua sắm tài 

sản tập trung.  

Ngày 07/12/2018, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-STC 

của Sở Tài chính về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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. 

Ngày 08/12/2018, Sở Tài chính đã ký thỏa thuận khung mua sắm tập 

trung số 02-TTK/2018/STCLS-VB với nhà thầu được lựa chọn là: Công ty 

TNHH phát triển công nghệ Việt Bắc, địa chỉ, Số 89 phố Cù Chính Lan, Quận 

Thanh Xuân, TP.Hà Nội. 

  - Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố (các đơn vị thực hiện mua sắm theo danh sách 

tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

để biết và đàm phán, ký hợp đồng mua sắm trực tiếp với nhà thầu được lựa chọn 
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theo quy định và biểu mẫu 05a của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ kèm theo thỏa thuận khung; hợp đồng ký theo 

nguyên tắc: 

- Thông số kỹ thuật và cấu hình thiết bị: Theo phụ lục 1 của Hợp đồng 

thỏa thuận khung; Danh sách đơn vị sử dụng tài sản theo phụ lục 2 của Hợp 

đồng thỏa thuận khung. 

- Đơn giá mua sắm: Theo đơn giá đã ký thỏa thuận khung. Trường hợp tại 

thời điểm ký hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn công bố giá bán tài sản thấp hơn 

giá ký thỏa thuận khung, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đàm phán với 

nhà thầu để giảm giá, bảo đảm giá mua không cao hơn giá do nhà thầu công bố 

tại thời điểm ký hợp đồng.  

- Thời hạn thực hiện hợp đồng là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua 

sắm tài sản. 

Căn cứ Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với đơn vị 

trúng thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định. 

Sở Tài chính trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên Kg; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Trang TTĐT về TSNN - Cục QLCS, Bộ TC; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Sở TTTT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TCKH các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng: TH&TKTC; TCHCSN; TCĐT. 

- Lưu: VT, TTTH, TỔ MSTSTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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