UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 67 /QĐ-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ “In ấn 04 Bản tin và 01
Đặc san thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2021”

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 về việc quy định chi tiết
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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;
Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an
ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.
Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tại Tờ trình số
62/TTr-TTTTUD ngày 03/6/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ “In ấn 04 bản
tin và 01 đặc san thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2021”, như sau:
- Kế hoạch đấu thầu:
Tên gói thầu

In ấn 04 Bản tin và
01 Đặc san Thông
tin KH&CN Quý
III, IV năm 2021

Giá gói thầu
(Đồng)

Hinh thức
lựa chọn
nhà thầu

182.660.000 Chào hàng
cạnh tranh
rút gọn qua
mạng
đấu
thầu quốc gia

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian tổ
chức lựa
chọn nhà
thầu

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Một giai
đoạn, một túi
hồ sơ

Tháng
06/2021

Trọn gói

6 tháng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2021 đã giao cho Trung
tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN.
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Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng
KH&CN có trách nhiệm lập, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn
nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính,
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN và các đơn vị, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Danh

BẢNG CHI TIẾT GÓI THẦU "IN ẤN 04 BẢN TIN VÀ 01 ĐẶC SAN THÔNG TIN KH&CN
QUÝ III, IV NĂM 2021"
STT

Tên ấn phẩm

1

Đặc san thông tin KHCN
(01 quý/01 số x 1.000 cuốn
x 02 quý)

2

Bản tin Phổ biến kiến thức
(01 số/01 tháng x 6 tháng)

3

Bản tin Thông tin KHCN &
Người lãnh đạo (01 số/01
tháng x 6 tháng)

4

Bản tin sở hữu trí tuệ (01
số/01 tháng x 6 tháng)

5

Bản tin Tiêu chuẩn – Đo
lường – Chất lượng (01
số/01 tháng x 6 tháng)

Đơn vị
tỉnh

Quy cách sản phẩm

Cuốn

- Kích thước 19cm x 27cm, 04 trang bìa
in 04 màu 02 mặt trên giấy Couches
210gr/m2, 48 trang ruột in 04 màu 02
mặt trên giấy Couches 100 gr/m2, đóng
lồng 2 kim.

2.000

27.700

55.400.000

Cuốn

- Kích thước 14cm x 20cm, bìa in 4 màu
02 mặt trên giấy Couche 150gr/m2, 36
trang ruột in 01 màu 02 mặt trên giấy For
60gr/m2, đóng lồng 2 kim.

6.600

5.500

36.300.000

Cuốn

- Kích thước 14cm x 20cm, bìa in 4 màu
02 mặt trên giấy Couche 150gr/m2, 36
trang ruột in 01 màu 02 mặt trên giấy For
60gr/m2, đóng lồng 2 kim.

4.500

5.700

25.650.000

Cuốn

- Kích thước 14cm x 20cm, bìa in 4 màu
02 mặt trên giấy Couche 150gr/m2, 36
trang ruột in 01 màu 02 mặt trên giấy For
60gr/m2, đóng lồng 2 kim.

6.900

5.500

37.950.000

Cuốn

- Kích thước 14cm x 20cm, bìa in 4 màu
02 mặt trên giấy Couche 150gr/m2, 36
trang ruột in 01 màu 02 mặt trên giấy For
60gr/m2, đóng lồng 2 kim.

4.800

5.700

27.360.000

Số lượng

Tổng:
Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng./.

Đơn giá

Thành tiền
(đồng)

182.660.000

