
SỞ TÀI CHÍNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH 

VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
 

Số:  322 /TĐDVTC-DVTC 
V/v đăng tải kết quả mua sắm tài sản 

theo phương thức tập trung năm 2020  

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

An Giang, ngày   13  tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Trung tâm Tin học tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về 

việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TĐDVTC ngày 06/7/2020 của Trung tâm 

Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, 

máy in và máy photocopy thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho 

các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Thỏa thuận khung số 01/2020/TTK/TĐDVTC-HTD ngày 09/7/2020 

giữa Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính với Công ty Cổ phần Phát triển 

Công Nghệ Cao. 

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính đề nghị Trung tâm Tin học - Sở 

Thông tin và Truyền thông đăng tải kết quả mua sắm tài sản công theo phương thức 

tập trung năm 2020 trên Cổng thông tin của tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

1.1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. 

- Mã số doanh nghiệp: 0309929862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 09/4/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 

12/02/2020).   

- Địa chỉ: P.1901 Saigon Trade Center số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.   

- Đại diện bởi: Ông Nguyễn Văn Hậu  Chức vụ: Phó Giám đốc. 

(Theo Giấy ủy quyền số 04.06/UQ-2020 ngày 04 tháng 6 năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao) 

- Điện thoại: (028) 3 811 0538 Fax: (028) 3 811 0537.  

1.2. Giá trị trúng thầu: 6.736.888.000 đồng đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy 

trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn đồng). Đã bao gồm tất cả các 

loại thuế, phí có liên quan và chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt tận nơi đơn vị 

sử dụng).  
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1.3. Hình thức hợp đồng:   

- Thỏa thuận khung được ký kết giữa Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ 

Tài chính tỉnh An Giang với Nhà thầu trúng thầu.   

- Hợp đồng mua sắm tài sản: là hợp đồng trọn gói, được ký kết giữa các cơ 

quan, tổ chức và đơn vị sử dụng tài sản với nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc 

mua sắm, tiếp nhận tài sản và thanh toán.    

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày 13/7/2020 (kể cả ngày lễ, 

nghỉ như hồ sơ dự thầu). 

- Nguồn vốn: Mua sắm tập trung năm 2020 (theo đăng ký của các đơn vị).    

2. Pháp lý đính kèm 

- Quyết định số: 313/QĐ-TĐDVTC ngày 06/7/2020 của Giám đốc Trung 

tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 04: Mua 

sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in và máy photocopy 

thuộc Kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và 

đơn vị cấp tỉnh năm 2020.  

- Thỏa thuận khung số 01/2020/TTK/TĐDVTC-HTD ngày 09/7/2020 ký 

giữa Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính với Công ty Cổ phần Phát triển 

Công Nghệ Cao. 

- Giấy ủy quyền số 04.06/UQ-2020 ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Công ty 

Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. 

- Phụ lục đính kèm theo Thỏa thuận khung:     

+ Phụ lục 01 - Chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa mua sắm. 

+ Phụ lục 02 - Danh sách đơn vị và giá trị mua sắm.   

+ Phụ lục 03 - Mẫu Hợp đồng mua sắm tài sản. 

+ Phụ lục 04 - Mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản.  

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của đơn vị để Trung tâm hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc TT (để báo cáo); 

- Phó Giám đốc TT; 

- Lưu: VT, P. DVTC (02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sĩ Ngọc Hải 
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