
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1253/QĐ-STNMT      Đắk Nông, ngày 06 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 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 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 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 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 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông; 

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tại Tờ trình số 379/TTr-VPĐK 

ngày 29/6/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị; cụ 

thể như sau: 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phươ

ng 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 
Gói thầu số 1: 

Mua sắm thiết bị 
486.600.000 

Quỹ 

phát 

triển 

Chào 

hàng 

cạnh 

Một 

giai 

đoạn 

Quý III 

năm 2021 

Trọn 

gói 

30 

ngày 
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hoạt 

động sự 

nghiệp 

tranh 

thông 

thường 

qua 

mạng 

một 

túi hồ 

sơ 

1 

Gói thầu số 2: 

Tư vấn lập hồ sơ 

yêu cầu và đánh 

giá hồ sơ đề xuất 

2.200.000 
Chỉ định 

thầu  

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

Quý III 

năm 2021 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

2 

Gói thầu số 3: 

Thẩm định hồ sơ 

yêu cầu và thẩm 

định kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

2.200.000 
Chỉ định 

thầu  

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

Quý III 

năm 2021 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

 

Tổng giá trị gói 

thầu 

 

491.000.000 Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn./. 

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm) 

Điều 2: Giao Văn phòng Đăng ký đất đai: 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này và tổ 

chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt công khai, minh bạch, cạnh 

tranh bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Sở Tài nguyên và Môi trường về tính 

chính xác và pháp lý của nội dung hồ sơ trình phê duyệt tại Tờ trình số 379/TTr-

VPĐK ngày 29/6/2021. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất, Giám 

đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2,3; 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTCGĐ(L). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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PHỤ LỤC 

Dự toán chi tiết gói thầu: Mua sắm thiết bị 

(Kèm theo Quyết định số  1253/QĐ-STNMT ngày  06/7/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường) 

STT 
Tên tài 

sản 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

I 
Mua sắm 

thiết bị 

 
32  486.600.000 

1 
Máy in 

A4 

Máy in A4 

Laser đen trắng, Đơn năng, In hai 

mặt tự động 

In trắng đen: 38 trang/phút 

Độ phân giải: 600 x 600 dpi 

Kết nối: USB, Wifi, Ethernet 

Công suất in khuyến nghị hàng 

tháng: 250 - 2.500 trang 

Hộp mực: Mực (3.100 trang) 

06 9.600.000 57.600.000 

2 
Máy in 

A3 

Máy in A3  

Chức năng in qua mạng LAN. 

- Màn hình hiển thị LCD 2 dòng. 

- Tốc độ in: 35 trang/phút. 

- Thời gian in trang đầu: 9 giây. 

- Độ phân giải in: 1200 x 1200dpi. 

- Mobile printing capability: 

Apple AirPrint™, Mopria-

certified, Wireless direct printing, 

Mobile Apps. 

- Khay giấy vào: 250 tờ. 

- Khay giấy vào đa năng: 100 tờ. 

- Khay giấy ra: 250 tờ. 

- Khổ giấy in: A3; A4; B4 (JIS); 

B5 (JIS); A5; 16K 

- Tốc độ xử lý: 750MHz 

- Bộ nhớ RAM: 256 MB 

- Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 

2.0, Ethernet 10/100Mbps. 

- Hiệu suất làm việc: 65.000 trang 

/tháng. 

- Mực in sử dụng: Đen 

Loại máy in: Máy in laser trắng 

đen. 

- Khổ giấy tối đa: A3. 

- Tốc độ: 30 trang/phút trang 

A4/15 trang/phút trang A3. 

- Thời gian làm nóng máy: xấp xỉ 

17 giây. 

- Thời gian in bản đầu tiên: xấp xỉ 

9.3 giây. 

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi. 

08 19.200.000 153.600.000 



4 

 

 

- Chất lượng in với công nghệ làm 

mịn ảnh với độ phân giải 1200 x 

1200dpi (tương đương). 

- Bộ nhớ chuẩn: 128MB. 

- Tính năng in di động: Mobile 

Printing, Google CloudPrint™, 

Canon Printing Business. 

- Khay giấy tiêu chuẩn: 250 tờ. 

- Khay tay: 100 tờ. 

- Hộp mực 10.000 trang A4 và 

17.000 trang trang A3 với độ phủ 

mực 5% (mực theo máy 6000 - 

7000 trang A4). 

- Kích thước: 514 x 463 x 

282mm. 

- Trọng lượng: Xấp xỉ 21.0 kg( 

không bao gồm hộp mực). 

- Công suất in hàng tháng: 50.000 

trang. 

- Công suất in khuyến nghị hàng 

tháng: 5.000 trang. 

3 
Máy tính 

để bàn  

Máy tính để bàn   

Core i3-10100 (3.60 

GHz,6MB),4GB RAM,1TB 

HDD,Intel UHD Graphics,Wlan 

ac+BT,USB Keyboard & 

Mouse,Win 10 Home 64,1Year, 

1C7Y3PA 

Màn hình máy tính 18.5" P19V 

1366 x 768, VGA, LED 

BackLights (9TY84AA), 03 Year. 

12 14.200.000 170.400.000 

4 
Máy tính 

để bàn  

Máy tính để bàn  

3080 Tower, Core i5- 

10500 (3.1GHz), 4GB DDR4, 

1TB 

7200rpm Sata, DVD+/-RW, Dell 

Optical Mouse &amp; Keyboard 

USB, 

Port: VGA, DP, HDMI, 1Year 

ProSupport,  

Màn hình máy tính E1916HV 

18.5inch, 1366x768, VGA, 03 

Year. 

06 17.500.000 105.000.000 

II 
Chi phí 

khác 

  
 4.400.000 

1 

Chi phí 

tư vấn lập 

hồ sơ yêu 

cầu, đánh 

giá hồ sơ 

đề xuất 

  Nghị định 

số 

63/2014/N

Đ-CP ngày 

26/6/2014 

của Chính 

2.200.000 
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2 

Chi phí 

thẩm định 

hồ sơ yêu 

cầu và 

thẩm định 

kết quả 

lựa chọn 

nhà thầu 

  phủ 

 

2.200.000 

Tổng cộng (I+II) 491.000.000 

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn./. 

Ghi chú: Mức giá trên là mức giá của máy móc mới 100% đã bao gồm: 

thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển lắp đặt và bảo hành theo tiêu chuẩn của 

các nhà sản xuất. 
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