BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1997 /QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện
gói thầu “In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2021”
của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13ngày 26/11/2013;
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 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Tạo lập, xử lý phân tích
thông tin và hỗ trợ xuất bản” của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc
gia thực hiện trong kế hoạch năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Biên soạn và xuất bản
sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021” thực hiện
trong kế hoạch năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2021 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
Trên cơ sở Quyết định số 29/QĐ-TTKHCN ngày 14/01/2021 của Cục
trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia về việc phê duyệt tiến độ

kế hoạch và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Tạo lập, xử lý phân
tích thông tin và hỗ trợ xuất bản” năm 2021;
Trên cơ sở Quyết định số 23/QĐ-TTKHCN ngày 14/01/2021 của Cục
trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia về việc phê duyệt tiến độ
kế hoạch và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Biên soạn và xuất bản
sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021”;
Trên cơ sở đề nghị của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tại
Tờ trình số 200/TTKHCN ngày 20/4/2021 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu thực hiện gói thầu In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2021;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “In tài
liệu khoa học và công nghệ năm 2021” của Cục Thông tin khoa học và công
nghệ quốc gia với các nội dung cơ bản được nêu trong phụ lục kèm theo.
Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc
gia phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành.
Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật, tuân thủ các quy định trong quá trình thực
hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê
duyệt và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ
trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC(NMH).
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Phụ lục 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU “IN TÀI LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021”
CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 1997 /QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên gói thầu

Giá gói thầu1
(đồng)

In tài liệu khoa học
và công nghệ năm
2021

446.699.000
(Đã bao gồm
thuế, phí)

Nguồn
vốn
Ngân
sách nhà
nước

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Phương thức
lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn
thông thường, trong nước, một túi hồ sơ
đấu thầu qua mạng

Thời gian bắt
đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Quý III/2021

Trọn gói

04 tháng

Ghi chú 1: Giá gói thầu 446.699.000 đồng, trong đó nhiệm vụ:
- Biên soạn và xuất bản sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021: 145.200.000 đồng
- Tạo lập, xử lý phân tích thông tin và hỗ trợ xuất bản: 301.499.000 đồng.

PHỤ LỤC 2
BIỀU PHẠM VI CUNG CẤP CỦA GÓI THẦU
“IN TÀI LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021”
(Kèm theo Quyết định số 1997 /QĐ-BKHCN ngày 28 tháng07 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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Tên sản phẩm
TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU
(6 số x 280 cuốn)
* Quy cách in:
- Bìa in 4/0 màu trên giấy Couche 300g/m2, láng
mờ
- Ruột 56 trang in 4 màu trên giấy Offset 100g/m2
- Gia công vào bìa Keo
- Bó gói
BẢN TIN CHỌN LỌC PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO
(12 số x350 cuốn)
* Quy cách in:
- Bìa in 4/0 màu trên giấy Couche 300g/m2, láng
mờ
- Ruột 56 trang in 1 màu trên giấy Offset 100g/m2
- Gia công đóng ghim
- Đóng thùng Cacton
TỔNG LUẬN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KINH
TẾ (12 số x 600 cuốn )
* Quy cách in:
- Bìa in 4/0 màu trên giấy Couche 300g/m2, láng
mờ
- Ruột 48 trang in 1 màu trên giấy Offset 100g/m2
- Gia công đóng ghim
- Đóng thùng Cacton
SÁCH KH&CN THẾ GIỚI
* Quy cách in :
- Bìa in 4/0 màu trên giấy Couche 250g/m2, láng
mờ
- Ruột 256 trang in 2 màu trên giấy Offset 80g/m2
- Gia công sách vào bìa
- Đóng thùng Cacton
- Xin giấy phép xuất bản
SÁCH KHCN VÀ ĐMST VIỆT NAM 2021
* Quy cách in :
- Bìa in 4/0 màu trên giấy Couche 300g/m2, láng
mờ
- Ruột 650 trang in 4 màu trên giấy Offset 100g/m2
- Gia công sách vào bìa

ĐVT

Khuôn
khổ (cm)

Số lượng

19x27

1.680
(280 cuốn
/Kỳ)

13x18

4.200
(350 cuốn
/Kỳ)

Cuốn

19x27

7.200
(600 cuốn
/Kỳ)

Cuốn

16x24

400

Cuốn

16x24

1.500

Cuốn

Cuốn
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08
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PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN
* Quy cách in :
- In 4 màu trên giấy Offset 250g/m2
BROCHURE
* Quy cách in:
- Bìa in 4/0 màu trên giấy Couche 300g/m2 có tai
cài
- Ruột 4 trang in 4 màu trên giấy Couche 250/m2
- Gia công sách vào bìa
TỜ RƠI GIỚI THIỆU CSDL
(A4 gập đôi )
* Quy cách in:
- In 4/0 màu trên giấy Couche 300g/m2 cán mờ
QUYỂN THÔNG TIN CSDL
In 4 màu trên giấy Couche 300g/m2
KẸP FILE TÀI LIỆU
* Quy cách in:
- In trên giấy Couche 300g/m2
- Có tai cài, cán mờ

Tờ

24x30

2.000

Cuốn

21x29,7

200

Tờ

21x29,7

300

Tờ

21x29,7

300

Cái

24x30

1.000

