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THÔNG BÁO MỜI THẦU 

 

Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh có kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để 

bàn, máy vi tính xách tay, máy in thuộc dự toán Mua sắm tài sản công tỉnh Trà 

Vinh theo phương thức tập trung năm 2022, cụ thể như sau: 

Tên dự toán: Mua sắm tài sản công tỉnh Trà Vinh theo phương thức tập 

trung năm 2022.  

Bên mời thầu: Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà 

Vinh. 

Nguồn vốn:  

- Dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2022 của các cơ quan, đơn vị. 

- Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 

- Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập. 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị. 

Gói thầu và phạm vi công việc chính:  

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn, 

máy vi tính xách tay, máy in  

 Phạm vi công việc chính: Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn (bao 

gồm bộ lưu điện), máy vi tính xách tay, máy in.  

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào thầu có thể tìm hiểu thông tin chi 

tiết Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Thời gian phát hành E-HSMT từ lúc 10 giờ 20 ngày 24/8/2022 đến 14 giờ 

00 ngày 13/9/2022. E-HSMT được phát hành miễn phí qua Hệ thống mạng đấu 

thầu Quốc gia. 

Thời điểm đóng thầu: vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/9/2022. 



Bảo đảm dự thầu: 495.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lắm 

triệu đồng), thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng 

thầu. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 

thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc Tổ 

chức Tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. 

Hồ sơ dự thầu qua mạng của nhà thầu sẽ được mở vào lúc 14 giờ 00 (giờ 

Việt Nam), ngày 13/9/2022 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh thông báo 

đến các nhà thầu quan tâm và nộp hồ sơ dự thầu theo thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Các Công ty (t/b); 
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng trên 
Cổng TTĐT tỉnh) ; 
- Thành viên Tổ mua sắm; 
- Thành viên Bộ phận giúp việc; 
- Cty CPĐT Dương Sinh Bảo; 
- BBT Trang TTĐT Sở (đăng trên 
Trang TTĐT của Sở); 
- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Văn Nầy  
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