
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Số:        /STC-TMSTT Bình Định, ngày      tháng 01 năm 2023 

V/v đề nghị đăng tải thông tin trên 

Trang thông tin điện tử về tài sản 

công Gói thầu: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị văn phòng  

năm 2022 (đợt 6)  

 

                                                    Kính gửi: Thời báo Tài chính Việt Nam. 

  

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; 

Thực hiện Công văn số 11504/BTC-QLGCS ngày 07/11/2022 của Bộ Tài 

chính về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; 

Sở Tài chính Bình Định cung cấp thông tin để đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử về tài sản công đối với Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị 

văn phòng năm 2022 (đợt 6) do Sở Tài chính tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung 

qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cụ thể gồm: 

- Quyết định số 372/QĐ-STC ngày 20/12/2022 của Sở Tài chính về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết 

bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

- Thông báo số 324/TB-STC ngày 20/12/2022 của Sở Tài chính thông báo 

đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 

2022 (đợt 6); 

- Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 09/2022/TTKMSTT/STC-

LDTASLAVN-NH ngày 20/12/2022 giữa Sở Tài chính và Liên danh TASLA 

Việt Nam - Nhân Huy; 

- Mẫu hợp đồng mua sắm tài sản giữa đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và 

nhà thầu trúng thầu. 

Sở Tài chính Bình Định kính đề nghị Thời báo Tài chính Việt Nam đăng tải 

thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công./. 

 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Tổ MSTT; 

- Lưu: VT, TCHCSN, TCĐT, QLGCS. 

 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 

 



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:        /QĐ-STC                             Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 6 thông qua 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 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-STC ngày 08/9/2022 của Sở Tài chính về việc 

kiện toàn Tổ chuyên gia thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-STC ngày 08/9/2022 của Sở Tài chính về việc 

kiện toàn Tổ thẩm định thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, 

thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

Căn cứ Quyết định 308/QĐ-STC ngày 31/10/2022 của Sở Tài chính về việc 

phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết 

bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

Căn cứ Quyết định 334/QĐ-STC ngày 06/11/2022 của Sở Tài chính về việc 

phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Mua sắm tập trung máy 

móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

Căn cứ Quyết định 347/QĐ-STC ngày 25/11/2022 của Sở Tài chính về việc 

phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Mua sắm tập trung máy 

móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Mua sắm 

tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 
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Căn cứ Biên bản thương thảo Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 

09/2022/TTKMSTT/STC-LDTASLAVN-NH ký ngày 15/12/2022 giữa Sở Tài chính 

Bình Định và Liên danh TASLA Việt Nam - Nhân Huy; 

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-KQLCNT-MSTT ngày 16/12/2022 của Tổ chuyên 

gia thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 

2022 (đợt 6) và đề nghị của Tổ thẩm định thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài 

chính tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 15/BCTĐ-KQLCNT 

ngày 19/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6) theo các nội dung như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh TASLA Việt Nam - Nhân Huy 

(theo E-HSDT là Liên danh Việt Star - Nhân Huy). 

 (Tên đầy đủ: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư TASLA Việt Nam - Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Văn phòng Nhân Huy). 

2. Giá trúng thầu: 12.546.510.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm 

bốn mươi sáu triệu, năm trăm mười nghìn đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí có 

liên quan và chi phí vận chuyển, lắp đặt);  

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (hình thức thỏa thuận khung). 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua sắm. 

Điều 2. Giao cho Tổ mua sắm tập trung thành lập theo Quyết định số 

251/QĐ-STC ngày 08/9/2022 của Sở Tài chính thực hiện công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu, phối hợp với các đơn vị mua sắm tập trung hoàn thiện các thủ tục 

ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát thực hiện theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tổ trưởng Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan và đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                               

- Như Điều 3; 

- KBNN Bình Định; 

- KBNN các thị xã: An Nhơn, Hoài Nhơn; 

- KBNN các huyện: T.Phước, P.Cát, P.Mỹ,  

  T.Sơn, H.Ân, V.Canh, V.Thạnh, An Lão; 

- Lưu: VT, TCHCSN, TCĐT, QLGCS.               

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 

                                      



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
Số:         /TB-STC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc,  

thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6)  

 

 Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy 

móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-STC ngày 20/12/2022 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, 

thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6); 

Sở Tài chính thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6) do Sở Tài chính tổ chức đấu thầu 

rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau: 

Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh TASLA Việt Nam - Nhân Huy 

(theo E-HSDT là Liên danh Việt Star – Nhân Huy) (tên đầy đủ: Liên danh Công 

ty Cổ phần Đầu tư TASLA Việt Nam - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương 

mại và Dịch vụ Văn phòng Nhân Huy). 

- Giá trúng thầu: 12.546.510.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm 

bốn mươi sáu triệu, năm trăm mười nghìn đồng) (đã bao gồm các loại thuế, phí 

có liên quan và chi phí vận chuyển, lắp đặt);  

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (hình thức thỏa thuận khung). 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua sắm. 

Sở Tài chính thông báo thông tin đơn vị trúng thầu (gửi kèm Thỏa thuận 

khung đã được Sở Tài chính và đơn vị trúng thầu nhà thầu ký kết) để các đơn vị 

trực tiếp sử dụng tài sản liên hệ ký hợp đồng mua sắm tài sản theo đúng quy định 

tại tại Điều 78 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử về TSC 

   (Thời báo tài chính VN - BTC); 

- KBNN Bình Định; 

- KBNN TX. AN, HN; 

- KBNN các huyện: TP, TS, PC,  

   PM, HA, VC, VT, AL; 

- Các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;  

- Cty CP ĐT TASLA Việt Nam;  

- Cty TNHH TM và DV VP Nhân Huy; 

- Lưu: VT, TCHCSN, TCĐT, QLGCS.      

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                          Lê Hoàng Nghi 

 























































































































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN 

Số:…………. 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thỏa thuận khung số..... ngày... tháng... năm... giữa (tên đơn vị mua sắm 

tập trung) và (tên nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ); 

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ……, tại ………………., chúng tôi gồm có: 

I. Nhà thầu cung cấp tài sản: 

Tên đơn vị:  ....................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………… ngày ……………. do ………………. 

cấp. 

Quyết định thành lập số: ……………. ngày ……………………………….. của  

Mã số thuế:  ....................................................................................................  

Đại diện bởi: …………………………………….., chức vụ  ........................  

II. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (Bên mua sắm tài sản): 

Tên đơn vị:  ....................................................................................................  

Quyết định thành lập số: ……………………. ngày …………………………. của   

Mã số quan hệ với NSNN:  ............................................................................  

Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................  

Đại diện bởi: ………………………………………………., chức vụ  ........  

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mua sắm tài sản với các nội dung như sau: 

Điều 1. Chủng loại, số lượng tài sản 

1. Chủng loại tài sản mua sắm. 

2. Số lượng tài sản mua sắm. 



Điều 2. Giá bán tài sản 

Giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Hợp đồng. 

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Phương thức thanh toán 

2. Thời hạn thanh toán 

Điều 4. Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản 

1. Thời gian giao, nhận tài sản 

2. Địa điểm giao, nhận tài sản. 

Điều 5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 

1. Nhà thầu cung cấp tài sản phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo các yêu cầu sau: 

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___[Căn cứ quy mô, tính chất của gói 

thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu]. 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___[Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực 

hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc 

các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam]. 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3 % giá hợp đồng.  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho 

đến hết ngày ___ tháng ___ năm ___[Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà 

quy định thời hạn này cho phù hợp]. 

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên mua sắm tài sản khi Nhà thầu 

cung cấp tài sản không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp 

đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên mua sắm tài sản; Nhà thầu cung cấp tài sản 

thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực 

của bảo đảm thực hiện hợp đồng.  

3. Bên mua sắm tài sản phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu 

cung cấp tài sản trong thời hạn:____ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện 

hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu]. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp tài sản: 



a) Quyền và nghĩa vụ bảo hành, bảo trì tài sản. 

b) Quyền và nghĩa vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản (nếu có). 

c) Quyền và nghĩa vụ khác. 

2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. 

Điều 7. Chế độ xử phạt do vi phạm hợp đồng. 

Hợp đồng này được làm thành.... bản có giá trị pháp lý như nhau; cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản, nhà thầu cung cấp tài sản (mỗi bên giữ 02 bản); 

gửi 01 bản cho đơn vị mua sắm tập trung./. 

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

CUNG CẤP TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN 

VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo hợp đồng số_______, ngày________ tháng_______ năm________ ) 

 

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

STT Nội dung giá hợp đồng Thành tiền 

1 Giá hàng hóa (M) 

2 Giá dịch vụ liên quan (I) 

Tổng cộng giá hợp đồng 

(Kết chuyển sang Điều 5 hợp đồng) 
(M) + (I) 

 

BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA 

STT Mô tả hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Xuất xứ, ký mã 

hiệu, nhãn mác 

của sản phẩm 

Đơn 

giá 

Thành tiền 
(Cột 4 x 6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Hàng hóa thứ 1     M1 

2 Hàng hóa thứ 2     M2 

 ….      

n Hàng hóa thứ n     Mn 

Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng) 
M=M1+M2+…+Mn 

 

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Đơn giá 
Thành tiền  
(Cột 2 x 5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

Tổng giá các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng) 

(I) 



ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

CUNG CẤP TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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