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'22^' Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 thảng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 thảng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản của 
Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quyết định sổ Ỉ240/QĐ-NHNN ngày 19/7/2022 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt dự toán mua sam tập trung mảy in cho 
các đơn vị NHNN năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-NHNN ngày 27/7/2022 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gỏi thầu 
“Mua sắm tập trung mảy in cho cảc đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022 ”;

Căn cứ chứng thư thẩm định giả số 0819/22/CT-VAINCO ngày 16/9/2022 
của Công ty cô phần Thẩm định giả và Đầu tư quốc tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản trị tại Tờ trình sổ 57/TTr-QT2 ngày 
24/8/2022 về việc xem xét lại giá gói thầu vả to chức lại việc lựa chọn nhà thầu 
gỏi thầu “Mua sắm tập trung mảy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 
2022

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ke toán tại Tờ trình sổ .ýịS./TTr- 
TCKT3 ngày <$¿./9/2022 của Vụ Tài chỉnh-Ke toán về việc điều chỉnh dự toán và



2

kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy in cho các đơn vị 
Ngân hàng Nhà nước năm 2022

,[ •

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 
thầu “Mua sắm tập trung máy in cho các đon vị Ngân hàng Nhà nước năm 
2022” như sau:

1. Điều chỉnh giá dự toán tại Quyết định số 1240/QĐ-NHNN ngày 
19/7/2022 thành 2.093.970.000 đồng, trong đó:

- Chi phí mua sắm 47 máy in chuyên dùng là 2.081.192.000 đồng, đã bao 
gồm thuế GTGT (10% đối với thiết bị và 8% đối với chi phí vận chuyển lắp 
đặt), chi phí vận chuyển lắp đặt tại nơi sử dụng và bảo hành chính hãng 12 tháng 
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại nơi sử dụng (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

- Chi phí thẩm định giá 12.778.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT 8%.

2. Điều chỉnh giá gói thầu tại Quyết định số 1291/QĐ-NHNN ngày 
27/7/2022 thành 2.081.192.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT (10% đối với thiết 
bị và 8% đối với chi phí vận chuyển lắp đặt), chi phí vận chuyển lắp đặt tại nơi 
sử dụng và bảo hành chính hãng 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại 
nơi sử dụng.

3. Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 1240/QĐ- 
NHNN ngày 19/7/2022 và Quyết định số 1291/QĐ-NHNN ngày 27/7/2022.

Điều 2. Căn cứ giá dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh như 
trên, giao Cục Quản trị thực hiện đấu thầu lại theo đúng quy định của pháp luật 
về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
* * \

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán, Cục trưởng 
Cục Quản trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân: KT.THỐNG ĐỐC
-Nhưđiều 4; PHÓ THỐNG ĐỐC
- Thống đốc (để b/cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú;
- Lưu: VP, TCKT3.ĐTLâm.

Đào Minh Tú
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QUYẾT ĐỊNH
v ề  viêc phê duyêt kế hoach lưa chon nhà thầu 
gói thầu “Mua sắm tập trung máy in cho các 

đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022”

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

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

Căn cứ Nghị định số 63/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thâu;

Căn cứ Nghị định sổ 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của Ngân hang Nhà 
nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 củo. Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thâu;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019 của Thắng đốc 
Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản của 
Ngân hàng Nhà nước;

Càn cứ Quyết định sổ Ỉ240/QĐ-NHNN ngày 19/7/2022 của Thong đốc 
Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt dự toán mua săm tập trung máy in cho 
các đơn vị NHNN năm 2022;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản trị tại Tờ trình số 49/TTr-QT2 ngày 
21/7/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập 
trung máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022 ”;

Theo Tờ trình báo cáo thẩm định so .SỈrk/TTr-TCKT3 ngày2-5./7/2022 của 
Vụ Tài chính-Ke toán về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu 
“Mua sắm tập trung máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung 
máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2022” với nội dung lịhư sau:

rp  rv r  • . 1 À c c x  f  ý , A , /  • 1  _ '  _ -4-  ' \T _  A 1 Ị ~v T- Tên gói thâu: “Mua săm tập trung máy in cho các đơn vị Ngân 
nước năm 2022”

hàng Nhà
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- Giá gói thầu: 2.037.614.200 đồng, đã bao gồm thuế GTGT (10% đối với 
thiết bị và 8% đối với chi phí vận chuyển lắp đặt), chi phí vận chuyển lắp đặt tại 
nơi sử dụng và bảo hành chính hãng 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
tại nơi sử dụng.

- Bên mời thầu: Cục Quản trị.

- Nguồn vốn: vốn  đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định của 
Ngân hàng Nhà nước.

- Hĩnh thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thòi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022.

- Loại họp đồng: Họp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 kể từ ngày thỏa thuận khung mua sắm 
tập trung có hiệu lực.

- Thời hạn sử dụng thỏa thuận khung: 01 năm kể từ ngày thỏa thuận khung 
mua sắm tập trung có hiệu lực.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu được duyệt, Bên mời 
thầu tố chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Bên mời thầu theo đúng quy định 
hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình tổ 
chức lựa chọn nhà thầu.

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

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán, Cục trưởng 
Cục Quản trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

N oi nhận:
- Như điều 4;
- Thống đốc (để b/cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú;
- Lưu: VP, TCKT3.ĐTLâra. # /

KT.THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐÓC

Đào Minh Tú


