
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

vA DU LCH 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

So: (1 /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 nàm 2020 

TO TRINH 
V vic d nghj phê duyt k hoich hya chQn nhà thu, gói thu: Mua sam 

dan Piano phiic vui cong tác chuyên non cüa Doàn Ngh thu@ dan tc 
tnh Tuyên Quang 

KInh gi1i: - Uy ban nhân dan tinh; 
-SiTàichInh. 

Can c&LuçitDu thcu so' 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013; 

Can cii' Nghj djnh Sd 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nám 2014 cza 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành m5t so Diêu cia Lut Dáu tháu và li!a 
chQn nhà tháu, 

Can ci Thông tic sd 10/2015/TT-BK[IDT ngày 26 tháng 10 nàm 2015 cña 
Bó Ké hogch và Dáu tic Quy dinh chi tiêt ye kê hogch lu'a chQn nhà tháu, 

Can cz' Thông tic sd 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016cia Bó Tài chinh quy 
djnh chi tiêt viçc sv'c dyng von nhà nu'O'c dé mua sam nhám duy trl hogt d3ng 
thu'O'ng xuyên cia cc' quan nhà nwó'c, dan vj thu5c 4cc ltccing vu trang nhán dan, 
dan vj szc nghip cong ip, tO chi'c chInh trj, tO chik chInh trj - xâ hç5i, tO ch&c 
chInh trj xä h7i - nghê nghip, tO chi'c xä h3i, tO ch&c xâ h5i - nghê nghip, 

Can c& Quyê't djnh sd 468/QD-UBND ngày 16/12/2019 cia Uy ban nhán 
dan tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu ké hogch phát triên kinh tê - xâ hi và 
dy' toán ngân sách nám 2020, 

Can ci Quyt djnh sd 4 75a/QD- VHTTDL ngày 2 5/12/2019 cia SO' Van hóa, 
The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang ye vic giao di! toán ngân sách nhà nu'O'c 
nám 2020, 

Can ci Quyet dfnh sd 534/QD- UBND ngày 11/5/2020 cia Cvhl  tjch Uy ban 
nhán dan tmnh Tuyên Quang ye viçc phê duyct Danh myc và dy' toán kinh phi mua 
sam dan Piano phyc vy cong tác chuyên mOn cia Doàn Ngh thut Dan tç3c thuç5c 
SO' Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang, 

Sau khi xem xét TO' trInh sd 08/TTr-DNTDT ngày 26/5/2020 cia Doàn 
Nghç thug7 Dan t5c tinh ye vic dê nghj phê duyct ké hogch ly'a chQn nhà tháu 
gói tháu: Mua sam dan Piano phyc vy cong tác chuyên non cia Doàn Ngh 
thut dan t3c tinh, 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch kInh trInh Si Tài chInh thm djnh và trInh 
Uy ban nhân dan tinh xem xét, phê duyt kê hoach lira ch9n nha thâu, gói thâu: 
Mua sam dan Piano phic vii cong tác chuyên non cüa Doàn Ngh thut dan tc 
tinh Tuyên Quang, vôi ni dung chInh nhu sau: 



I. MO TA TOM TAT GO! THAU: 
1. Ten gói thâu: Mua s.m dan Piano phiic vi Cong tác chuyên nOm cüa 

Doân Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang. 

2. Chü du tir: Doàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang. 

3. Oja dim, quy mô thtyc hin: 
- Dja diem thrc hin: Doàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang. 
Dja chi: T 3, phuing Phan Thit, TP Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang. 
- Quy mô: Mua 01 dan Piano phic vi cong tác chuyên mon. 

A A A 
4. Tong mtrc dau tir: 170.761.000 dong. 

(Bang chi: M3t tram bay mwo'i triu, bay tram sáu mu'c'i mt nghln dng) 

5. Nguôn von: 

Vn ngân sách nhà nrâc tinh näm 2020 (duçic giao tai  Quyt djnh s 
4681QD-UBND ngày 16112/2019cUa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh ye vic giao 
chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách 11am 2020). 

6. Thôi gian thic hin dii  an: Qu II 11am 2020. 

II. PHAN CONG VIC oA THç'C HIN: 

STT Ten gói than 
Don vj thirc 

hin 
Giá gói thâu 

(doug) 
Van ban phê 

duyt 

Thm djnh giá 

Cong ty C 
ph.n Thm 
djnh giá BTC 
Value 

1.36 1.000 

Hçp dMg s 
8220085/HDTDG-
BTC VALUE ngày 
06/4/2020 

Tong cong 1.361.000 

III. PHAN CONG VIEC KHONG AP DUNG  BIC MQT TRONG 
CAC H!NH TH1J'C LçA CHQN NHA THAU: KhOng Co. 

IV. PHAN CONG VIEC TRONG CAC H!NH THI1'C LIlA CHQN 
NBA THAU: 

1. Bang tng hçrp phân cong vic thuc k hoich bra ch9n nhà thu: 

Thôi 
gian Thô'i 

Ifinh Phirong bat dan L gian 
TT Ten gói Giá gói Nguôn thfrc 1ia thfrc 1ia to chfrc 

h thiyc 
thu than (dông) von chon nhà 

thau 
chon nhà 

than 
hra 

chçn 
nhà 
thu 

P doug hiên 
hçrp 
dông 
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Mua sm dan 
Piano phic 
vi cong taC 
chuyên mOn 
cUa Doãn 
Ngh thi4t 
dan toe tinh 

165.000.000 

Von ngãn 
sách nhà 
niiâc tinh 
näm 2020 

Chào 
hang cnh 
tranh theo 
quy trInh 
rut gçn, 

qua mng 

Mt giai 
don,mQt tui 

ho so 

Qu 
11/2020 

Tr9n 
gói 

05 
ngày 

2 

Tu vn 1p 
ban yêu câu 
báo giá, danh 
giá báo giá 

2.200.000 

Vn ngân 
sách 
nuâc tinh 
näm 2020 

Chi dinh 
thu 

gçn 

Theo khoân 
2Diu56 

Ngh djnh s 
63/2014/ND- 

CP ngày 
26/6/20 14 
cüa ChInh 

phü 

Qu 
11/2020 

Tron 
gói 

10 
ngày 
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Tirvnthm 
djnh ban yêu 
câu báo giá, 
thm dinh 
kt qua 1ira 
chon nhà 
thu 

2.200.000 

Von ngân 
sách nhà 
nixâc tinh 
näm 2020 

Chi djnh 
thàuritt 

g9n 

Theo khoin 
2 Diêu 56, 

Nghj dnh s 
63/2014/ND- 

CP ngày 
26/6/2014 
cüa Chfnh 

phü 

Qu 
11/2020 

Trn 
gói 

10 
ngay 

Tng cong 169.400.000 

• 9• A• A A 2. Giai trinh nçn dung ke hoich hra ch9n nha than: 
.; A ,. A . a) Co so phan chia goi than: Mua sam dan Piano phiic vii cong tac chuyen 

mon cüa Doàn Ngh thu.t dan tc tinli Tuyên Quang dugc chia thành 03 gói thâu 
nhu sau: 

- Gói thu s 01: Mua sm dan Piano phiic vii cong tác chuyên mon cüa Doàn 
Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang. 

- Gói th.0 s 02: Tu vn ltp bàn yêu dtu Bang giá và dánh giá báo giá. 
- Gói th.0 s 03: Tu vn thm djnh bàn yêu c.0 báo giá và kt qua hra chçn 

nhà thâu. 
b) Giá gói thu: 
- Gói thu s 01: 165.000.000 dông. 
- Gói thu s 02: 2.200.000 dông. 
- Gói thâu s 03: 2.200.000 dông. 
c) Ngun vn du tu': Vn ngân sách nhà nithc tinh nàm 2020. 
d) HInh thu'c và phiro'ng thu'c lira ch9n nhà than: 

- HInh thüc lua chon nba th.u: 
+ Gói s 01: Chào hang canh  tranh theo quy trInh ri.It gun, qua ming. 
+ Gói s 02, 03: Chi djnh thu rut gçn. 
- Phuang thüc du th.u: 
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+ Gói s 01: Mt giai doin, 01 tüi h so. 
+ Gói s 02, 03: Thirc hin theo kboãn 2 Diu 56, Nghj djnh s 63/2014/ND-

CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü. 
e) Thô'i gian but du t chfrc lira ch9n nhà thâu: Qu II nàm 2020. 

g) Lokli hçrp dung: Theo hqp dung trQn gói (ap diing cho Ca 03 gói thu). 

h) Thri gian thirc hin hqp dung: 

- Gói s 01: Thii gian thirc hin hçip dng 05 ngày. 

- Gói s 02: Th?i gian thirc hin hqp dung 10 ngày 

- Gói s 03: Thi gian thçrc hin hqp dung 10 ngày 

V. PHAN CONG VIC CHU'A DU DIEU KIN LIP KE HOCH 
LIlA CHQN NHA THAU: Không có phn cong vic chua dü diu kin l.p k 
hoach lua chn nhà thâu. 

VI. TONG HP CAC PHAN CONG VIC: 

STT N91 dung A Gia tr!  (dong) 

Tung giá trj các phn cong vic dã thirc hin 1.36 1.000 

2 
Tong giá trj phn Cong vic không áp dçing 
duçic mt trong các hInh thüc lira chçn nba 
thâu 

0,00 

Tng giá trj phn Cong vic thuc k hoch 
lua chon nhà thâu 

169 400 000 

Tung giá trj các phtn Cong vic chua dü diu 
kien lap ke hoach lip chon nba thau 

Tong giá trj các phn cong vic 170.761.000 

Tong dir toán xây diyng thrçrc duyt 170.761.000 

VII. KIEN NGH: 
Trên Co s& nhüng ni dung phân tIch nêu trén, S Van boa, Th thao và 

Du ljch kInh trInb Si Tài chInh thâm djnh và trInh Uy ban nhân dan tinh xem 
xét, phê duyt. 

No'inhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Sâ Tài chInh (thâm dinh); 
- Lãnh dao  Sà; 
- DNT dan tôc tinh; 
- Liru VT, KHTC. 

 

GIAM DOC 
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Au Th Mai 
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