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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH NINH THUẬN 

     CHI CỤC TIÊU CHUẨN  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-CTĐC                             

 

       Ninh Thuận, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt dự toán và    hoạch lự  ch n nhà th u mu  sắm  

tr ng thi t bị phục vụ hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 

                
 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận. 

 

                      

C n c   uật Đ u th u số         QH   ngà            ; 

C n c  Nghị định số         NĐ-CP ngà            của Chính phủ Qu  

định chi tiết thi hành một số điều của  uật Đ u th u về lựa chọn nhà th u; 

C n c  Thông tư số       5 TT-BKHĐT ngà           5 của Bộ Kế hoạch 

và Đ u tư qu  định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà th u;  

C n c  Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

qu  định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm du  trì hoạt động 

thường xu ên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ ch c chính trị, tổ ch c chính trị-xã hội, tổ ch c chính 

trị xã hội-nghề nghiệp, tổ ch c xã hội, tổ ch c xã hội-nghề nghiệp; 

 C n c  Qu ết định số 68 QĐ-UBND ngày 07/8/2022 của Ủ  ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành qu  định phân c p quản lý tài sản công của tỉnh 

Ninh Thuận; 

C n c  Qu ết định số 292 QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủ  ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước n m      

của các cơ quan, đơn vị; 

C n c  Qu ết định số  8 QĐ-SKHCN ngà            của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 

n m     . 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch t lượng kính trình Sở Khoa học và Công 

nghệ phê du ệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà th u mua sắm trang thiết bị phục 

vụ hội trường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch t lượng trên cở sở những nội 

dung dưới đâ : 
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I. Giá trị dự toán mu  sắm: 

Stt D nh mục hàng hó  Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Bàn Hội trường: 

- Kích thước: 

+ Cao: 80cm. 

+ Rộng: 45cm 

+ Dài: 240cm  

- Ch t liệu: Chân gỗ ghép  8 

l  phủ Vemeir. Mặt bàn ván 

HDF dà   7 l , phủ Vemeir, 

viền gỗ nhóm 3, phun PU 

mờ 5 lớp. 

Cái 12 4.600.000 55.200.000 

2 Gh  tự  gỗ: 

- Kích thước: Cao 45cm, mặt 

ghế (42x42)cm, cao tựa 

110cm. 

- Ch t liệu:  àm bằng gỗ 

nhóm 3, mặt ghế gỗ ghép 

dày 18ly, phun PU. 

Cái 50 1.500.000 75.000.000 

 Tổng cộng:     130.200.000 

(Đính kèm Bảng báo giá của các đơn vị) 

II. Mô tả tóm tắt gói th u:   

1. Dự toán: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Ch t lượng. 

2. Tên Chủ đ u tư: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch t lượng tỉnh Ninh 

Thuận. 

 . Địa điểm: Số    đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 . Tổng dự toán:    .   .    đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, hai 

trăm nghìn đồng). 

5. Nguồn vốn thực hiện: Dự toán chi ngân sách Nhà nước n m      (Theo 

Qu ết định số  9  QĐ-UBND ngày 15        của UBND tỉnh Ninh Thuận và 

Qu ết định số  8 QĐ-SKHCN ngày 04/4/20   của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Ninh Thuận). 

 . Thời gian thực hiện: N m   22. 

III. Ph n công việc đã thực hiện: Không có. 
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IV. Ph n công việc  hông áp dụng được một trong các hình thức lự  

ch n nhà th u: Không có.                                                                                                                

V. Ph n công việc thuộc    hoạch lự  ch n nhà th u: 

 . Bảng tổng hợp ph n công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà th u: 
 ĐVT: đồng 

Stt 
Tên gói 

th u 

Giá gói 

th u  

Nguồn  

vốn 

Hình 

thức và 

phương 

thức lự  

ch n nhà 

th u 

Thời 

gian 

 lự  

ch n 

nhà 

th u 

Loại  

hợp 

đồng 

Thời 

gian  

thực 

hiện  

hợp 

đồng 

1 

Mua  

sắm 

trang 

thiết bị 

phục vụ 

hội 

trường 

130.200.000 

Dự toán  

chi ngân 

sách Nhà 

nước 

n m 

2022 

Chào 

hàng cạnh 

tranh  rút 

gọn qua 

mạng, 01 

giai đoạn, 

   túi hồ 

sơ 

Quý 

II/2022 

Trọn 

g i 

45 ngày, 

tính từ 

ngà  hợp 

đồng c  

hiệu lực 

đến ngà  

các bên 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

theo hợp 

đồng. 

Tổng cộng giá trị ph n công việc áp dụng hình thực lự  ch n nhà th u: 

130.200.000 đồng. 
 

 . Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà th u: 

a. Cơ sở phân chia g i th u: C n c  dự toán mua sắm được phê du ệt nên 

g i th u chỉ c     g i, bảo đảm khi tổ ch c lựa chọn nhà th u và thực hiện hợp 

đồng phù hợp với tiến độ. 

b. Giá g i th u: Được xác định trên cơ sở dự toán mua sắm được phê du ệt 

tại Qu ết định số  9  QĐ-UBND ngà   5        của Ủ  ban nhân dân tỉnh và 

Qu ết định số  8 QĐ-SKHCN ngà            của Sở Khoa học và Công nghệ. 

c. Nguồn vốn: Dự toán chi ngân sách Nhà nước n m      (Theo Qu ết định 

số  9  QĐ-UBND ngà   5        của UBND tỉnh Ninh Thuận và Qu ết định số 

 8 QĐ-SKHCN ngà            của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận). 

d. Hình th c và phương th c lựa chọn nhà th u: G i th u c  giá g i th u 

<200 triệu đồng nên áp dụng hình th c chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng 

theo khoản 2 Điều 57 của Nghị định số         NĐ-CP ngà            của Chính 

phủ. 

e. Thời gian lựa chọn nhà th u: Trong quý II/2022 là phù hợp với qu  trình 

chào hàng cạnh tranh rút gọn. 
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f.  oại hợp đồng: Áp dụng hình th c hợp đồng trọn g i. Do thời gian thực 

hiện tương đối ngắn, dự báo là ít bị ảnh hưởng của thị trường do biến động giá, nên 

áp dụng loại hợp đồng trọn g i theo khoản  , Điều    của  uật đ u th u. 

 g. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, tính từ ngà  hợp đồng c  hiệu lực 

đến ngà  các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. 

V. Tổng giá trị các ph n công việc: 

ĐVT: đồng 

Stt Nội dung  Giá trị  

1 Tổng giá trị ph n công việc đã thực hiện 0 

2 
Tổng giá trị ph n công việc không áp dụng được một trong 

các hình th c lựa chọn nhà th u 
0 

3 Tổng giá trị ph n công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà th u 130.200.000 

 Tổng giá trị các ph n công việc:  130.200.000 

 Tổng giá trị dự toán:  130.200.000 
 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch t lượng kính đề nghị Sở Khoa học và 

Công nghệ phê du ệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà th u như trên để Chủ đ u 

tư c  cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. . 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;                                   

- Lãnh đạo Chi cục TĐC; 

- Trang thông tin điện tử Sở, Chi cục; 

-  ưu: VT, KT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Tr n Văn Kh ng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-CTĐC ngày       /5/2022 

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 

 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 

 

STT Nội dung  Ghi chú 

1 
Qu ết định số  9  QĐ-UBND ngà   5        của Ủ  ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự toán chi 

ngân sách Nhà nước n m      của các cơ quan, đơn vị. 

Bản chụp 

2 

Qu ết định số  8 QĐ-SKHCN ngà            của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự 

toán chi ngân sách Nhà nước n m     . 

Bản chụp 

3 Bảng báo giá của các Công t . Bản chụp 
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