
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, 

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

thuộc dự toán Mua sắm tập trung Máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DV ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KHÁNH HÒA 

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017; 

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 thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài 

sản; 

Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm dịch 

vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Công bố danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện 

mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-CTUBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mua sắm tập trung Máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E - Hồ sơ dự thầu gói thầu số 1: Mua sắm tập 

trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 số 307.2022/BCĐG-ĐP ngày 12/5/2022 

của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Xây dựng Đại Phú; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 02/2022/BBTT ngày 20/5/2022 

giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Văn phòng Nhân Huy; 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 05.110/BCTĐ-GH 

ngày 21/5/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tư vấn Xây dựng Gia 

Huy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Mua sắm tập 

trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 thuộc dự toán Mua sắm tập trung Máy 

móc, thiết bị văn phòng năm 2022, như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm tập trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022. 

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn 

phòng Nhân Huy - Địa chỉ: 47 – 49 Quang Trung, phường Mỹ Hương, thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Giá trúng thầu: 807.030.000 đồng 

 (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bảy triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng) 

Giá trúng thầu là giá máy móc thiết bị của sản phẩm chính hãng, mới 100% 

nguyên đai, nguyên kiện đã bao gồm: thuế, phí, lệ phí (nếu có); chi phí vận 

chuyển, bàn giao, bảo hành, bảo trì tại Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản; toàn bộ 

chi phí vật tư (riêng ống đồng chỉ gồm 5 mét) và công lắp đặt (lắp đặt vị trí bình 

thường) nhưng chưa bao gồm chi phí tháo dỡ thiết bị cũ, thi công ống âm và 

điện âm, sơn sửa tường tại các Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Hình thức hợp đồng: Thỏa thuận khung. 

6. Thời gian thực hiện Thỏa thuận khung: 70 ngày. 

Điều 2. Các bộ phận có liên quan thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản 

tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

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

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Sở Tư pháp (VBĐT); 

- Sở Tài chính (VBĐT); 

- Đăng Hệ thống Mạng Đấu thầu  

quốc gia; 

- Đăng Trang Thông tin điện tử về tài 

sản Nhà nước; 

- Đăng Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, MSTT. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bích Phượng 
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