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V vic phê duyt k& qua lira chçn nhà thu
Gói thâu 01/TS1: Mua sam tài san nhà niró'c theo phiro'ng thfrc tp trung
thyt 1 näm 2022
GIAM DOC TRUNG TAM MUA SAM TAI SAN CONG
vA THÔNG TIN, TU' VAN TAI CHfNH
Can cz1'LuçItDá'u thu ngày 26/11/2013;
Can ci' Nghj djnh so' 63/2 014/ND-CF ngày 2 6/6/2014 cña Chinh phi quy
dinh chi tiêt thi hành môt sO diêu cña Luát Dâu thâu ye lca chQn nhà tháu;
Can cv Nghj dinh sO' 151/2017/ND-CF ngày 26/12/2017 cña hInh phz1
quy djnh chi tiêt m3t sO diêu cza Luçt Quán lj, th dyng tài san cOng;
Can ci' Thông tw sO' 144/201 7/TT-BTC ngày 29/12/2017 cia Bç$ Tài chInh
hu'ó'ng dan m3t sO n5i dung cña Nghj djnh sO 151/2017/ND-CF ngày 26/12/2017
ci1a ChInhphi1 quy d.inh chi tiet mç5t sO diêu cza Lu2t Quán lj, th clyng tài san cOng;
Can cz' Quyê't djnh sO' 1150/QD-UBND ngày 07/10/2008 cia UBND
thành phO Ha Ni ye vic thành 1p Trung tam Mua sam tài san cOng và thông1
tin, tu' van tài chInh;
Can cz' Quyê't djnh sO' 5777/QD-STC ngày 15/9/2016 cña Giám •dO'c
Tài chinh. ye vic quy dinh vj tn, chi'c nang, nhim vy, quyên hçin và cci câu
chi'c b3 may cia Trung tam Mua sam tài san cOng và thông tin, tu' van tài chInh
tnicc thuôc SO' Tài chInh;
Can cz' Quyit dfnh sO' 3698/QD-UBND ngày 26/7/2 021 cüa UBND Thành
phO ye viêc ban hành danh myc tài san mua sam tp trung cia thànhphO Ha Ni,'
can cvi' Quye't djnh sO' 2136/QD-UBND ngày 22/6/2022 cza UBND thành
phO Ha Nôi v yiêc phê duyt kê hoçich ly'a chQn nhà thâu gói thau mua sam tài
san nhà nwO'c theo phu'o'ng thv'c tp trung dcit 1 nam 2022;
Can cz' Quye't djnh sO' 27/QD-TTMSTSC ngày 18/4/2022cña Giám dO'c
Trung tam Mua samtai san cOng và thông tin, tu' van tài chInh ye vic phe duyt
ket qua chi dinh thau GOi thâu sO 02/TVDT-TS1: Tu' van lcp hO so' mO'i thau,
thau phyc vy cOng tac mua sam tài san theo phu'o'ng thv'c tp
dánh gia ho
tnung dcit 1 nam 2022;
C'án cz' Quyê't djnh sO' 28/QD-TTMSTSC ngày 18/4/2022cza Giáin dôc
Trung tam Mua sam tài san cOng và thông tin, tu' van tài chInh ye vic phe duyt
kêt qua chI djnh thau gói thau 03/TVTD-TS1: Tu' van tham djnh hO so' mO'i thau,
thám djnh ket qua ly'a chQn nhà thau phyc vy cOng tác mua sam tài san theo
phu'o'ng thv'c tp trung dcit 1 nam 2022;
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Can cvi' Quyê't dinh so' 42/QD-TTMSTSC ngày 28/6/2022ci1a Giárn dO'c
Trung tam Mua sam tài san Cong và thông tin, tw vântài chInh ye vic phê duyçt
h sci mài tháu dOi vO'i Gói thâu 01/TS1: Mua sam tài sOn nhà nithc theo
phu'o'ng thi1'c tip trung dctt 1 nám 2022;
Can c Quyêt dinh so 48/Q-TTMSTSC ngOy 22/7/2022 cia Giám dOc
Trung tam Mua sam tài sOn Cong và thông tin, tw van tài chInh ye vic phé duyt
danh sách nhà thâu dáp v'mg yêu câu ye k9 thut dOi vO'i Gói thâu 01/TS1: Mua
sam tài sOn nhà nu'O'c theo phu'o'ng thv'cc tp trung dctt 1 näm 2022;
Can ci' Báo cáo dánh giá ho so' d xuOt tài chInh sO sO 188/BCDG-TIvJT
ngày 23/7/2022 cia Cong ty Co phán Tw van và dOu tu' TMTlp dOi vó'i Gói thau
01/TS1: Mua sam tài san nhà nu'ó'c theo phu'ong thi'c tptrung dcit 1 näm 2022;
Can cvi' Biên hOn thu'ong thOo ThOa thun khung ye vic thi'c hin Gói thâu
01/TS1: Mua sam tài sOn nhà nu'ó'c theo phu'ong thv'c tp trung dg't 1 nam 2022
kj ngày 26/7/2022 giü'a Trung tam Mua sam tài sOn cong và thông tin, tu' van tOi
chInh vó'i Nhà thau lien danh Cong TNHHPhát trien Thwo'ng mcii và K9 thut
Toàn Cau — COng ty CO phan Dau ti Phát tnen TGI Ha Nç5i — Cong ty TNHH
Thu'o'ng in cii và D/ch vy NgQC Cu'd'ng — COng ty CO phan Tp doàn Dau t Tan
Hông Ha;
tham djnh ket qua ly'achQn nhà thau sO 804/TD-PHD
C'an th Báo
ngày 27/7/2022 cza cOng ty CO phan tu' van dau tu' và thu'o'ng mgi PHD dOi yó'i
Gói thau 01/TSJ: Mua sam tài sOn nhà nu'ó'c theo phu'o'ng thv'c tp trung dcit 1
nam2022.
Theo de nghj czaphOng Nghip v,i mua sam tài sOn.
QUYET DINTI:
Diu 1. Phê duyt kt qua 1ra ch9n nba thu Gói thu O1/TS1: Mua sm tâi
san nhà nuó'c theo phuo'ng thüc tp trung dt 1 näm 2022, theo các ni dung sau:
1. Ten nhà thu trüng thu: Nba thu lien danh Cong ty TN}IE1 Phát tri&i
Thuo'ng mi và K thut Toàn Câu — Cong ty Co phân Dâu tir Phát triên TGI Ha
Ni — Cong ty TNHH Thuong mai và Djch vçi Ng9c Cuô'ng — Cong ty Co phân
Tp doàn Dâu lit Tan Hông Ha.
2. Giá tthng thu: 211.481.280.000 dng ('Bang chil'.' Hai tram mu'O'i mat
t hOn tram tOm mwo'i môt triu, hai tram tam mu'o'i nghIn dOng.t), giá dã bao
gOm thuê, phi và l phI.
3, Loii h9p dng: Thôa thun khung, Hp dng tr9n gói.
4. Ngun vn: Ngun ngân sách nba nuó'c cp, ngun thu duçic d 'ai,
nguôn qu5 phát trien boat dng sr nghip và nguOn lthác theo quy djnh.
5. Thai gian thrc hin hcTp dng: Ti da 45 ngày k tr ngày hçp dng k
trrc tiêp vói don vj sir dçing tài san hoc don v dugc giao dr toán mua sam tài
san có hiêu hrc.
Diêu 2. Giao Phông Nghip vçi mua sm tài san tham muu trin khai k
ThOa thun khung vâi nba thâu ducic iya ch9n và phOi hçTp vó'i don v dâu mOi
dang k mua sam tp trung huóng dan, dOn dOe các don vj trirc tiep sà diing tai
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san (hoc do'nvj duçc giao d toán rnua sm tâi san) k hçip dng rnua srn tài
san vó'i nhà thâu duoc lua ch9n.
Diu 3 Quy& dnh nay có hiu 1c k tü ngày k.
Phó tru&ng phông ph trách phông Hành chInh thng hp, Truâng phông
Nghip vi mua sam tài san; Tong Giám doe Cong ty Co phân Tp doàn Dâu tu
Tan Hông Ha, Giárn dOe các Cong ty: Cong ty TNRH Phát triOn Thucmg mi và
K5 thut Toàn Câu, Cong ty Co phân Dâu tu Phát triên TGI Ha Ni, Cong ty
TNRH Thuong md và Djeh vii Ngc Cuông và các Co quan, &m vj lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt dnh này./.,%
No'i nhin:
- Nhu Diu 3;
- So Tài chInh;
- D/c Nguyen Tiên Thiêt PGD SO'; b/c
- Lu'u: VT, NVMSTS(cucyng
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