
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÕA VANG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                              

Số:            /QĐ-UBND                              Hòa Vang, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu số 02: Máy photocopy  

thuộc dự án Mua sắm tập trung tài sản nhà nước năm 2022  

trên địa bàn huyện Hòa Vang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÕA VANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ tranh nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung trong mua sắm, 

thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 11999/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh và Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm tập trung tài 

sản nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Hòa Vang; 
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Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Hòa Vang; 

Căn cứ Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện 

Hoà Vang về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng đối với dự án mua sắm tập 

trung tài sản nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Hòa Vang; 

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện 

Hoà Vang về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng đối với dự án mua sắm tập 

trung máy móc, thiết bị và bàn ghế học sinh năm 2021 trên địa bàn huyện Hòa Vang; 

 Theo Báo cáo số       /BC-TCKH ngày     tháng 9 năm 2022 của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện về việc Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 

02: Máy photocopy thuộc dự án mua sắm tập trung tài sản nhà nước năm 2022 

trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng với các nội dung như sau: 

 1. Tên dự án: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước năm 2022 trên địa bàn 

huyện Hòa Vang.  

2. Tên gói thầu: Máy photocopy. 

3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch 

vụ Nhật Tân. 

4. Giá trúng thầu: 143.200.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu hai trăm 

ngàn đồng y). 

Mức giá trên là giá của hàng hóa mới 100%, đã bao gồm thuế GTGT, chi 

phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tại nơi sử dụng và bảo hành, bảo trì theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).   

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

 7. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc Ngân 

sách huyện năm 2022, nguồn dự toán giao đầu năm, nguồn kinh phí giao tự chủ và 

nguồn hợp pháp khác của đơn vị theo Quyết định 2469/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 

của UBND huyện Hòa Vang. 

Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện có trách nhiệm tổ chức ký kết thỏa thuận khung; các cơ quan, đơn vị 

được trang bị mua sắm có trách nhiệm ký kết, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu 

theo đúng tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý, đảm bảo chất lượng 

và tiến độ như đã đề xuất; thực hiện việc thanh, quyết toán, quản lý, sử dụng tài 

sản công theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm theo quy định của 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Vang, Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Nhật Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận:    KT. CHỦ TỊCH       

- Như điều 4;  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, TCKH, 06b. 

 

 

 

  

 Phan Duy Anh 
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Phụ lục số 01 

GÓI THẦU SỐ 02: MÁY PHOTOCOPY 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2022 của 

 UBND huyện Hòa Vang) 

 

     

Đvt: đồng 

 

Stt 
Tên nhà trúng thầu - Tên gói 

thầu - Tên hàng hóa - Thời 

gian thực hiện hợp đồng 

Đvt 
Số  

lượng 

Đơn giá  

trúng 

thầu 

Thành tiền  

trúng thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

CÔNG TY TNHH TM&DV  

NHẬT TÂN       143.200.000 30 ngày 

Máy Photocopy  

Kyocera ECOSYS M4132idn   4   143.200.000   

1 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Cái 1 35.800.000 35.800.000   

2 Phòng Nội vụ huyện Cái 1 35.800.000 35.800.000   

3 Trường MN Hòa Châu Cái 1 35.800.000 35.800.000   

4 Trường TH Hòa Phước 2 Cái 1 35.800.000 35.800.000   

       Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng y./. 
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Phụ lục số 02 

CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÓI THẦU SỐ 02: MÁY PHOTOCOPY 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2022 của 

 UBND huyện Hòa Vang) 

 

Stt Danh mục tài sản Thông số kỹ thuật 

1 

Máy Photocopy  

Kyocera ECOSYS 

M4132idn 

Bảo hành: 12 tháng 

hoặc 150.000 bản 

chụp (tùy theo điều 

kiện nào tới trước) 

- Chức năng chính: Copy/ In mạng/ Scan mạng/ Sao chụp hai mặt 

tự động. 

- Màn hình: màn hình đa sắc cảm ứng 7.0 inch, hiển thị tiếng Việt, 

cho phép điều khiển Copy-in-scan từ điện thoại. 

- Tốc độ: 32 bản/phút 

- Khổ giấy: Tối đa A3 - Tối thiểu A6 

- Duplex: Đảo bản sao 02 mặt tự động (có sẵn). 

- Trữ lượng giấy: 1.100 tờ (đã bao gồm khay giấy lắp thêm PF-

470). 

- Sao chụp liên tục: 999 bản 

- Khay giấy chuẩn: 2 x 500 tờ 

- Khay tay: 100 tờ. 

- Khay giấy ra: 250 tờ 

- Công suất sử dụng tối đa: 100.000 trang/tháng 

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi 

- Phóng to, thu nhỏ: 25% đến 400% 

- Chức năng in: In mạng và in mặt mặt tự động 

- Có in bằng thiết bị thông minh (file ảnh), qua phần mềm Kyocera 

mobile 

- Tính năng quét 01 lần sao chụp nhiều lần (ADF) hoặc tương 

đương: Có 

- Bộ nhớ: Tiêu chuẩn 1GB (320 MB). 

- Kết nối: USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10 base-T/100base-

TX/1000base-T; USB Host Interface (USB Hos) x 2 

- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: Có 

- Hệ điều hành: Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 

Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; 

Limux. 

- Đã lắp sẵn chân kệ chính hãng và mực kèm theo máy. 

- Tuổi thọ vật tư thay thế chính: 300.000 bản chụp (sử dụng được 

05 năm nếu bình quân mỗi tháng sử dụng 5.000 trang) 
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