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SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH 

TRUNG TÂM TƯ VẤN & DVTCC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Ninh Bình, ngày        tháng      năm 2022 

Số:        /TrT-HĐMSTS 
V/v công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập 

trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

 

    Kính gửi:   

                      - Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính;  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; 

- Sở Tài chính Ninh Bình. 
 

 

Thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

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

Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc ban hành danh mục tài sản mua 

sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình; Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc Phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương 

thức tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Để thực hiện công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định Trung 

tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Ninh Bình kính đề nghị Cục Quản lý 

Công sản - Bộ Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Sở 

Tài chính Ninh Bình xem xét cho đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình lên Trang thông tin về tài sản nhà nước, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Ninh Bình và Trang thông tin điện tử Sở Tài chính Ninh Bình với một số nội 

dung sau: 

A. Thông tin chung: 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính 

công Ninh Bình. 

- Địa chỉ: Số 01, Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.  

- Điện thoại: 0229.3.891.465 hoặc 0229.3.888.116 

2. Tên dự toán: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2022  
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3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Quyết định 412/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm 

tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

I. Gói thầu số 1 

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy 

tính bảng. 

2. Giá gói thầu: 33.983.690.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi 

ba triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng). 

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí 

để lại tại các đơn vị năm 2022. 

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong 

nước qua mạng đấu thầu quốc gia theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2022. 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Gói thầu số 2 

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ. 

2. Giá gói thầu: 5.338.030.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, 

không trăm ba mươi nghìn đồng). 

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí 

để lại tại các đơn vị. 

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong 

nước qua mạng đấu thầu quốc gia theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2022. 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

III. Gói thầu số 3 

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy. 

2. Giá gói thầu: 1.532.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu 

đồng). 

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
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4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh 

trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia theo phương thức một giai đoạn, một túi 

hồ sơ. 

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2022. 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

(Kèm theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình) 

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Ninh Bình rất mong nhận 

được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài 

chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Sở Tài chính Ninh Bình./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, HĐMSTT (04). 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC  

 

 
   Phạm Ngọc Dũng 
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