
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-SKHCN Khánh Hòa, ngày       tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ định thầu chỉ định thầu đơn vị  cung cấp  

thiết bị máy văn phòng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 Quy định 

chi tiết về 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 trang 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 Quyết định số 1753/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học 

và Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh 

Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán Ngân sách tỉnh năm 2021 cho Sở Khoa học 

và công nghệ; 

Căn cứ năng lực và báo giá của Trung tâm thiết bị máy văn phòng QP; 

Xét đề nghị của Văn phòng sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị máy văn phòng sản 

xuất và lắp đặt nội thất, với các nội dung sau: 

1.Nhà cung cấp: Trung tâm thiết bị máy văn phòng QP. Địa chỉ: tổ 618/6 

Lương Định Của – Vĩnh Thạnh – Nha Trang - Khánh Hòa. 
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2.Giá trị chỉ định thầu: 49.800.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) 

(Bằng chữ: bốn  mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng) 

 

STT TÊN HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH 

1 Máy tính Xách Tay HP 240 G8 i5  

1135G7 / Ram 8GD4 / 512SSD / 

14/HD  WIN 10/518V8PA – Silver, 

túi, chuột logitech B 170   

02 Bộ 

2 Canon 6230DN (In 2 mặt tự động, 

khay giấy A4, in laser trắng đen, 

tốc độ in 25 trang/ phút) 

02 Bộ 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày  

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Văn phòng sở có trách nhiệm hoàn thiện 

hợp đồng với nhà cung cấp nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

Điều 3. Văn phòng sở, các cá nhân có liên quan và Trung tâm thiết bị máy 

văn phòng QP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 
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