
  SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM MUA TÀI SẢN CÔNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

           Số:  17  /TTMTSC-NV              Bình Thuận, ngày  07  tháng 02 năm 2020 
V/v đề nghị đăng tải thông báo mời 

thầu gói thầu mua sắm 02 máy 

photocopy các loại để phục vụ Đại 

hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm 

kỳ 2020-2025 

           

Kính gửi: Trung tâm Thông tin 

 

Thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh 

về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ khoản 5 Điều 69 Nghị định số 151/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 

của Chính phủ, Trung tâm Mua tài sản công kính đề nghị Trung tâm Thông tin 

thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh thông báo mời thầu gói thầu 

mua sắm 02 máy photocopy các loại để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV 

nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung sau: 

- Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận 

- Địa chỉ: 400 Võ Văn Kiệt – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

- Điện thoại: 0252.3821156 - Fax: 0252.3834398 

- Mã số thuế: 3400412726 

- Tên gói thầu: Mua sắm 02 máy photocopy các loại để phục vụ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa  

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 02 máy photocopy các loại 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày các đơn vị 

trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng 

- Nguồn vốn: Từ nguồn dự toán năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy tại Quyết định số 1900-QĐ/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy. 

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng.  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

- Thời gian phát hành E-HSMT từ 16 giờ 37 phút, ngày 06 tháng 02 năm 

2020 đến thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 17 tháng 02 năm 2020. 

+ Điện thoại : 0252.3821156  + Fax : 0252.3834398 

- Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí. 

- Bảo đảm dự thầu:  7.000.000 đồng bằng thư bảo lãnh. 

- Địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 



- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 17/02/2020. 

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 02 năm 2020. 

Kính đề nghị Trung tâm Thông tin quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                           
- Lưu: VT, NV (Nhung).                            

                                                                                 

 

 

 

             Nguyễn Tuấn Khanh 
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