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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

THỎA THUẬN KHUNG MUA SẮM TẬP TRUNG 

Số: 08/2017/TTK-MSTT01 
 

Gói thầu 4: Máy scan  

Dự án: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho  

các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt 1/2017) 
 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; 

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; 

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của Chủ tịch UBND 

thành phố về việc phê duyệt dự toán Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ 

quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017); 

Căn cứ Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời 

thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 

Đà Nẵng (đợt I/2017); 

 Căn cứ Quyết định số 5586/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2017 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 thuộc dự toán Mua sắm tập trung tài sản nhà nước 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017); 

 Căn cứ Biên bản đánh giá sản phẩm thay thế Gói thầu 04 – Máy scan ngày 13 

tháng 10 năm 2017 giữa Sở Tài chính và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi 

Long; 

 Căn cứ Công văn số 1160/STC-HCSN ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài 

chính về ủy quyền ký Thỏa thuận khung mua sắm tập trung.  

 Hôm nay, ngày ……. tháng 10 năm 2017, tại Sở Tài chính thành phố Đà 

Nẵng, phòng họp tầng 8 TTHC thành phố Đà Nẵng, chúng tôi gồm có: 

I. Đơn vị mua sắm tập trung (Bên A) 

Tên đơn vị   : Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

Quyết định thành lập : 02/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 1997 của   

                                          UBND thành phố Đà Nẵng 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2014/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2016/QĐ-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Địa chỉ  : Tầng 7,8 Trung tâm hành chính- 24 Trần Phú, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Đại diện   :  Nguyễn Thành Trung Chức vụ: Phó Giám đốc   

 II. Nhà thầu cung cấp tài sản (Bên B):  

Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long và Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI. Gồm các thành viên sau: 

1. Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long - Thành viên đứng đầu liên 

danh 

- Đại diện  :  Nguyễn Khoa Long   Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ  : 152-158 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng   

- Điện thoại  : 0236.3888000     Fax: 0236.3653000 

- Mã số thuế  : 0400127402 

- Tài khoản số  : 3031100345009 mở tại Ngân hàng Quân đội Việt Nam – 

Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 0400127402 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố 

Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/8/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày  

21/8/2013. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI – 

Thành viên liên danh 

- Đại diện :  Nguyễn Khoa Bảo Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị   

- Địa chỉ: Số 8, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

- Điện thoại : 024.37675677   Fax: 024.37675718 

- Mã số thuế :  0102458889 

- Tài khoản số: 0081100147009 tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh 

Trần Duy Hưng 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 0104614847 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/5/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/3/2017. 

Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung với các nội 

dung sau: 

Điều 1. Chủng loại, số lượng, đơn giá bán tài sản và phạm vi cung cấp  

1. Tên tài sản, đặc tính kỹ thuật, xuất xứ và số lượng, đơn giá bán của tài sản 

theo phụ lục 01 và phụ lục số 02 đính kèm.  

2. Tổng giá bán tài sản nêu tại khoản 1 Điều này là 650.500.000 đồng (Bằng 

chữ: Sáu trăm năm mươi triệu, năm trăm ngàn đồng). Mức giá này là giá của hàng 

hóa mới 100%, năm sản xuất hàng hóa 2016, 2017 trở về sau, đã bao gồm thuế giá 
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trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng 

và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Danh sách các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản: Theo phụ lục số 03 

đính kèm.   

Điều 2. Tỷ lệ tăng giảm khối lượng  

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận khung này, Bên A có quyền tăng, giảm 

khối lượng theo quy định tại E-Chỉ dẫn nhà thầu 33, Chương II - Bảng dữ liệu đấu 

thầu của Hồ sơ mời thầu.  

Điều 3. Thanh toán, thanh lý thỏa thuận khung 

1. Thanh toán: Các đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản theo phụ lục số 03 đính 

kèm chịu trách nhiệm thanh toán theo mức giá tại Điều 1 Thỏa thuận khung này và 

Hợp đồng mua bán đã ký kết với nhà thầu cung cấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

nghiệm thu bàn giao hàng hóa.  

2. Thanh lý: Sau khi bàn giao, tiếp nhận sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận 

hành hai bên ký biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán làm căn cứ để thanh toán.  

Điều 4. Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản  

1. Thời gian giao và lắp đặt tài sản: Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng trực 

tiếp với đơn vị. 

2. Địa điểm giao và lắp đặt tài sản: Theo Khoản 3, Điều 1 của Thỏa thuận 

khung này. 

Điều 5. Bảo hành, bảo trì, đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản 

1. Điều kiện bảo hành, bảo trì. 

a) Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành, bảo trì  theo HSDT của nhà thầu 

b) Sản phẩm bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất 

2. Các trường hợp miễn bảo hành 

a) Sản phẩm bị rách hoặc mất tem bảo hành hoặc tem không đúng theo lý lịch 

máy, thùng (vỏ) máy bị biến dạng, bể,… làm ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong 

b)  Sản phẩm đã bị tự ý sửa chữa mà chưa có sự đồng ý của bên B 

c) Sản phẩm đã bị hư hỏng do nguồn điện không ổn định, thiên tai, đặt máy ở nơi 

thiếu vệ sinh, ẩm thấp, nhiệt độ cao, có dấu hiệu côn trùng xâm nhập vào bên trong.   

3. Thời gian bảo hành tài sản theo Phụ lục 02 đính kèm Thỏa thuận khung 

này, được tính kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản giữa  

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và Bên B. 

4. Địa điểm bảo hành 

a) Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long 

b) Địa chỉ: 152-158 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng   

c) Điện thoại liên hệ:  
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- Trưởng phòng Kỹ thuật : Ông Đinh Ngọc Tâm - ĐT 0905222410 

- Phụ trách dự án: Ông Trần Hữu Phương - ĐT 0903555496 

-  Hoặc điện thoại số 0236.3888000 hoặc 0236.3872000 -Fax: 0236.3653000 

5. Phương thức bảo hành 

a) Khi có sự cố, đơn vị sử dụng tài sản liên lạc với Công ty TNHH Công nghệ 

Tin học Phi Long (Công ty) theo địa chỉ nêu trên. 

b) Khi nhận được thông báo đề nghị bảo hành của đơn vị tiếp nhận, quản lý sử 

dụng tài sản, Công ty cử nhân viên có mặt tại địa điểm lắp đặt phát sinh lỗi, xử lý 

ngay tức khắc trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo; nếu không xử lý 

ngay thì Công ty sẽ xử lý trong vòng tối đa 24 giờ. Trường hợp không khắc phục 

được, đơn vị sử dụng tài sản sẽ gửi thiết bị đó đến Công ty để bảo hành (lưu ý các 

thiết bị phải có Phiếu bảo hành kèm theo) đảm bảo thiết bị hoạt động lại bình thường 

tối đa không quá 07 ngày làm việc. Mọi chi phí thực tế phát sinh để phục vụ bảo 

hành thiết bị Công ty sẽ chi trả (chi phí đi lại, giao nhận, sửa chữa thiết bị,…). Việc 

thanh toán được thực hiện trên cơ sở chứng từ thực tế phát sinh, đơn vị sử dụng tài 

sản gửi đến Công ty để thanh toán. 

6. Hình thức, giá trị và thời hạn bảo đảm thực hiện bảo hành:  

a) Hình thức: Bên B có Thư bảo lãnh bảo hành do Ngân hàng (hoặc tổ chức 

tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam) cho bên A ngay sau khi bên B hoàn 

thành ký hợp đồng với các đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản 

b) Giá trị: 03% giá trị trúng thầu tương ứng số tiền 20.000.000 đồng (Hai 

mươi triệu đồng).  

c) Hiệu lực bảo đảm thực hiện bảo hành:  Có hiệu lực kể từ ngày bên B chuyển 

sang nghĩa vụ bảo hành cho đến khi hết thời hạn bảo hành theo Phụ lục số 03 đính kèm. 

d) Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện bảo hành: Sau 20 ngày kể từ ngày 

Bên B hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện bảo hành theo quy định. Trường hợp Bên 

B không thực hiện bảo hành,bên A sẽ nhận được giá trị Bảo lãnh thực hiện bảo 

hành.  

7. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản: Đại diện đơn vị tiếp nhận sử dụng tài 

sản cử cán bộ tiếp nhận, giám sát bàn giao hàng hóa. Bên B có trách nhiệm hướng 

dẫn cán bộ tiếp nhận, sử dụng tài sản. 

Điều 6. Hình thức, giá trị và thời hạn bảo đảm thực hiện Hợp đồng  

1. Hình thức: Bên B có Thư bảo lãnh số MD1728622494 ngày 13/10/2017do 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín phát hành. 

2. Giá trị: 3% giá trị trúng thầu tương ứng số tiền 19.515.000 đồng (Mười 

chín triệu, năm trăm mười lăm nghìn đồng) 

3. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Sau 20 ngày kể từ ngày 

Bên B hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng (ký hợp đồng, ký biên bản 

nghiệm thu) và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 
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4. Trường hợp Bên B không thực hiện hợp đồng,bên A sẽ nhận được giá trị 

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng nêu trên. Các cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp nhận, sử 

dụng tài sản có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

  Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các Bên có liên quan 

1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp tài sản (bên B)  

a) Quy định chung đối với Bên B (gồm thành viên đứng dầu liên danh và thành 

viên liên danh) 

- Thực hiện ký kết, bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua sắm tài 

sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản theo nội dung, số lượng và đơn giá quy định 

tại Thỏa thuận khung (ngay khi Thỏa thuận khung này có hiệu lực thi hành). 

- Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tài sản tại đơn vị trực tiếp sử dụng, 

tiếp nhận tài sản theo đúng chủng loại tài sản, đặc tính kỹ thuật được nêu tại Điều 1 

của Thỏa thuận khung này. 

- Thực hiện hợp đồng mua bán theo đúng tiến độ trong HSDT với đơn vị tiếp 

nhận, sử dụng tài sản. 

b) Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long- Thành viên đứng đầu liên danh 

- Phát hành hóa đơn bán hàng cho đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản; 

- Phát hành tem bảo hành hoặc giấy chứng nhận bảo hành cho toàn bộ hàng 

hóa và thực hiện bảo hành, bảo trì, đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản theo Điều 5 

Thỏa thuận khung này. 

- Sử dụng tài khoản của thành viên đứng đầu liên danh là tài khoản thanh toán 

trong hợp đồng mua sắm tài sản;  

- Có Thư bảo lãnh bảo đảm thực hiện hợp đồng và Thư bảo lãnh bảo đảm thực 

hiện bảo hành theo quy định tại Thỏa thuận khung này. 

- Tổng hợp báo cáo Bên A tình hình và kết quả thực hiện Thỏa thuận khung 

này chậm nhất 05 ngày sau khi nghiệm thu, bàn giao tài sản cho đơn vị tiếp nhận, 

sử dụng tài sản. Trường hợp các đơn vị  tiếp nhận, sử dụng tài sản không tiếp 

nhận tài sản, không ký hợp đồng với Công ty thì Công ty báo cáo cụ thể bằng văn 

bản gửi Bên A để kịp thời xử lý. 

2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị mua sắm tập trung (bên A). 

a) Hướng dẫn đơn vị tiếp nhận, quản lý sử dụng tài sản, ký hợp đồng thanh 

toán và thanh lý hợp đồng theo quy định.  

b) Giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của nhà thầu 

được lựa chọn.  

c) Lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra thực tế công tác lắp đặt thiết bị tại các đơn 

vị tiếp nhận, quản lý tài sản. 

d) Thông báo Thỏa thuận khung này cho cơ quan chủ quản để thông báo đơn 

vị tiếp nhận, sử dụng tài sản 

3. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ quản 
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a) Có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử 

dụng tài sản thuộc đơn vị mình quản lý biết để làm căn cứ thương thảo hợp đồng 

mua sắm tài sản trực tiếp theo Thỏa thuận khung này. 

b) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận tài sản của đơn vị tiếp 

nhận, quản lý tài sản với bên A. 

4. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản. 

a) Ký hợp đồng mua bán với đơn vị cung cấp theo thỏa thuận khung theo mẫu 

Hợp đồng số 4a/HĐMS/MSTT của Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương 

thức tập trung.  

b) Chuẩn bị mặt bằng cho nhà thầu cung cấp tài sản thực hiện việc lắp đặt bàn giao 

sản phẩm đã đăng ký. 

c) Cử cán bộ theo dõi, tiếp nhận, giám sát bàn giao hàng hóa, chịu trách 

nhiệm về chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của thỏa thuận 

khung, cũng nhà thầu cung cấp nghiệm thu hàng hóa, tiếp nhận hướng dẫn sử 

dụng để hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

d) Thực hiện thanh toán, thanh lý cho nhà thầu cung cấp tài sản theo quy định 

tại Điều 3 Thỏa thuận khung này. 

đ) Lập Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản theo mẫu số 

05a/BBGN/MSTT của Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính.   

e) Báo cáo tình hình tiếp nhận tài sản với cơ quan chủ quản (gửi kèm theo 

Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản; thanh lý hợp đồng giữa 

đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và Nhà thầu cung cấp tài sản). 

g) Trường hợp các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, sử dụng tài sản mà không tiếp 

nhận tài sản, không ký hợp đồng với Bên B thì các đơn vị có báo cáo bằng văn bản 

với Bên A và cơ quan chủ quản. Trong đó nêu lý do cụ thể không tiếp nhận tài sản 

để Bên A tổng hợp báo cáo với UBND thành phố. 

h) Có trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản được trang bị theo quy 

định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. 

Điều 8. Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung 

Thỏa thuận khung này có hiệu lực của kể từ ngày ký. 

Điều 9. Xử phạt do vi phạm thỏa thuận khung 

Trường hợp nhà thầu vi phạm Thỏa thuận khung thì bị xử phạt bằng 8% tổng 

giá trị trúng thầu gói thầu này; đồng thời không được tham gia đấu thầu các gói thầu 

tiếp theo trên địa bàn thành phố trong vòng 02 năm và nhà thầu có trách nhiệm cung 

cấp lại đúng loại sản phẩm được nêu trong Thỏa thuận khung này. 

Điều 10. Giải quyết tranh chấp 

Các bên có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 

qua thương lượng hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, 

hòa giải trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào 

cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án thành phố Đà 

Nẵng. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Mọi 

án phí và bất kỳ chi phí liên quan đến kiện tụng đều do bên thua kiện chi trả.  
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Thỏa thuận khung này bao gồm 17 trang được lập thành 80 bản có giá trị pháp 

lý như nhau; Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (01 bản), Công ty TNHH Công nghệ 

Tin học Phi Long (02 bản) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển 

Công nghệ FSI (02 bản) và mỗi đơn vị chủ quản (01 bản). Thỏa thuận khung này là 

cơ sở để đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu 

cung cấp tài sản./. 
 

   ĐD NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ  

TIN HỌC PHI LONG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 ĐD NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ FSI 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG 

SỞ TÀI CHÍNH TP ĐÀ NẮNG 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 01 

TÊN TÀI SẢN, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, XUẤT XỨ VÀ SỐ LƯỢNG,  

ĐƠN GIÁ BÁN CỦA TÀI SẢN  

(Kèm theo Thỏa thuận khung số 08/2017/TTK-MSTT01 của  Sở Tài chính và nhà thầu liên doanh, gồm: Công ty TNHH Công nghệ 

Tin học Phi Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Công nghệ FSI) 

 
 

STT Tên sản phẩm 
Ký mã hiệu, nhãn mác của 

sản phẩm dự thầu 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá  

bán  

(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

 Tổng cộng  

Theo 

phụ lục 

số 02 

đ 

 

 

ính kèm 

 92  650.500.000 

1 Máy scan 01 mặt - 

1200dpi  

OpticSlim 2610/ Nhãn hiệu: 

Plustek/ Xuất xứ: Đài Loan 
cái 63 2.200.000 138.600.000 

2 
Máy scan A4, 02 mặt tự 

động - 600dpi, 20 

trang/phút  

HP Scanjet Pro 3000 S3- 

Trung Quốc 
cái 9 6.700.000 60.300.000 

3 
Máy scan A4, 02 mặt tự 

động - 600dpi, 24 

trang/phút  

ADS-2100 - Brother - Trung 

Quốc 
cái 3 8.000.000 24.000.000 

4 
Máy scan A4, 02 mặt tự 

động - 600dpi, 25 

trang/phút  

HP Scanjet Enterprise Flow 

5000 S4 - Trung Quốc 
cái 1 15.500.000 15.500.000 
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5 
Máy scan A4, 02 mặt tự 

động - 600dpi, 40 

trang/phút  

 FUJITSU FI-7140 - Indonesia 

Theo 

phụ lục 

số 02 

đính 

kèm 

cái 5 20.700.000 103.500.000 

6 
Máy scan A4, 02 mặt tự 

động - 600dpi, 45 

trang/phút  

HP SJ Enterprise 7000 S3 - 

Trung Quốc 
cái 3 20.700.000 62.100.000 

7 Máy scan 02 mặt - 

200dpi, 20 trang/phút  

 Canon DR - F120 - Trung 

Quốc 
cái 6 10.200.000 61.200.000 

8 
Máy scan A3, A4 - 

150÷600dpi, 25 

trang/phút  

Fujitsu IX 500 - Trung Quốc cái 1 13.000.000 13.000.000 

9 Máy scan A3 - 600dpi, 

60÷90 trang/phút  

 FUJITSU FI – 7700 - Trung 

Quốc 
cái 1 172.300.000 172.300.000 
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Phụ lục 02 

CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SCAN 

(Kèm theo Thỏa thuận khung số 08/2017 ngày     /10 /2017 của Sở Tài chính và 

nhà thầu liên doanh, gồm: Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long và Công ty 

Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Công nghệ FSI) 

 

ST

T 
Tên sản 

phẩm 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm dự thầu 

Thông số kỹ thuật 

1 

Máy scan 

01 mặt - 

1200dpi  

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng 

OpticSlim 2610/ 

Nhãn hiệu: Plustek/ 

Xuất xứ: Đài Loan 

- Quét 1 mặt 

- Cảm biến hình ảnh: CIS 

- Nguồn sang: LED 

- Độ phân giải quang học: 1200 dpi 

- Độ phân giải phần cứng: 1200 X 1200 Dpi 

- Chế độ quét:Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 

Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 

- Đen trắng: 1 bit 

- Tốc độ quét: 12 giây (Thang xám, 300Dpi. A4) 

- Vùng quét (WxL): Tối đa 216 X 297 mm (8,5" X 

11,69"), A4, Letter 

- Tối thiểu: 12,7 X 12,7 mm (0,5" X 0,5") 

- Nút chức năng: Copy, OCR, PDF, Custom, E-mail 

- Nguồn điện: Nguồn USB: 5Vdc/ 0,5A 

- Giao diện kết nối: USB 1,1 

- Trọng lượng: 1,4 kg (3,1 Lbs). Kích thước (W X D 

X H): 378 X 257 X 33 mm (14,88" X 10,12" X 

1,30”)Chuẩn kết nối: Chuẩn TWAIN 

- Hệ điều hành hồ trợ: Windows XP / Vista / 7/8/10 

- Phần mềm đi kèm: ABBYY FinaReader 12 Sprint, 

Plustek DocActionPlustek DocTWAIN 

- Tính năng sản phẩm: Máy quét CIS, Không cần bộ 

chuyển đổi nguồn 

- Độ phân giải quang học 1200 dpi, Tích hợp phần 

mềm chuyển đổi PDF  có thế tim kiếm 

2 

Máy scan 

A4, 02 mặt 

tự động - 

600dpi, 20 

trang/phút  

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng 

HP Scanjet Pro 3000 

S3- Trung Quốc 

- Chức năng chuẩn: Scan 2 mặt khổ A4 

- Loại máy quét: nạp giấy tự động (ADF 50 tờ), Scan 

2 mặt tự động 

- Tốc độ scan: 35 trang A4/phút. 

- Bộ nhớ chuẩn:  

- Độ phân giải: Up to 600 dpi - 48-bit (internal), 24-

bit (external). 

- Khay nạp bản gốc tự động 50tờ (định lượng 49 to 

120 g/m²): có sẵn. 

- Loại văn bản Scan: Paper (plain, inkjet), envelopes, 

labels, checks, cards (business, plastic ID). 

- Định dạng file scan: PDF Searchable, PDF Image 

Only, PDF/A, JPEG, TIF single page, TIF multi 
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page, DOCX, RTF, TXT, BMP. 

- Tương thích hệ điều hành: Windows 

2000/XP/Vista/7/8 

- Cổng giao tiếp máy tính: USB2.0. 

- Công suất hàng ngày: 1.000 trang A4 

- Kích thước (W x D x H): 310x198x190mm 

- Trọng lượng: Xấp xỉ 3.4kg. 

 

3 

Máy scan 

A4, 02 mặt 

tự động - 

600dpi, 24 

trang/phút  

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng 

ADS-2100 - Brother 

- Trung Quốc 

- Máy scan khổ A4 

- Tốc độ scan 24 tờ/phút, 2 mặt (48 ảnh/phút) 

- Khay nạp giấy 50 tờ 

- Độ phân giải quang học 600 dpi 

- Công nghệ: Dual CIS 

- Scan với phím tắt định sẵn 

- Scan trực tiếp ra USB 

- Hỗ trợ scan khổ A3 nhờ Carier Sheet 

- Công suất: 1.500 tờ/ngày 

- Các gói phần mềm đi kèm chuyên nghiệp 

4 

Máy scan 

A4, 02 mặt 

tự động - 

600dpi, 25 

trang/phút 

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng  

HP Scanjet 

Enterprise Flow 

5000 S4 - Trung 

Quốc 

- Chức năng chuẩn: Scan 2 mặt khổ A4 

- Loại máy quét: nạp giấy tự động (ADF 50 tờ), Scan 

2 mặt tự động. 

- Bảng điều khiển: 2 dòng, 16 ký tự LCD, Nút 

(Cancel, công cụ). 

- Tốc độ scan: 25 trang và 50 hình ảnh mỗi phút(đen 

trắng, màu xám, màu, 300 dpi). 

- Bộ nhớ chuẩn: 256MB 

- Độ phân giải: 600dpi - Độ sâu bit: 48-bit (nội bộ), 

24-bit (bên ngoài). 

- Khay nạp bản gốc tự động 50tờ (định lượng 49 to 

120 g/m²): có sẵn. 

- Loại văn bản Scan: Paper (plain, inkjet), envelopes, 

labels, checks, cards (business, plastic ID). 

- Định dạng file scan: PDF, TIFF, DOC, RTF, WPD, 

XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, 

PNG. 

- Tương thích hệ điều hành: Windows 

2000/XP/Vista/7/8. 

- Cổng giao tiếp máy tính: USB2.0. 

- Công suất hàng ngày: 2.000 trang A4 

- Kích thước (W x D x H): 320 x 280 x 246 mm. 

- Trọng lượng: 7,2 kg. 

- Nguồn điện: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz 

(+/- 3 Hz). 

- Thiết bị kèm theo: Cáp USB, Cáp Nguồn, Đĩa 

Driver, Sách hướng dẫn. 

5 
Máy scan 

A4, 02 mặt 

tự động - 

 FUJITSU FI-7140 - 

Indonesia 

- Cảm biến hình ảnh : CCD. 

- Độ phân giải : 600 dpi. 

- Kiểu quét : Quét 2 mặt tự động. 
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600dpi, 40 

trang/phút  

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng 

- Quét khổ A3 với tùy chọn Carrier Sheet. 

- Khay nạp giấy : 80 tờ. 

- Tốc độ quét : 40 trang/ phút. 

- Khổ giấy : A4 

- Công suất tiêu thụ điện khi vận hành : 36W hoặc ít 

hơn 

- Định dạng ảnh đầu ra : JPEG, TIFF, RTF, PDF. 

- Cơ chế chỉnh giấy không bị lệch tự động Skew-

reducer, quản lý tập trung các máy cùng lúc. 

- Tự động đặt tên file, tự tách bộ bằng barcode, patch 

code. 

- Tự động chuyển văn bản tiếng Việt sang MS Word, 

Excel, Powerpoint. 

- Scan vào các ứng dụng đám mây (Goodle Docs., 

Sharepoint…). 

- Phần mềm hỗ trợ : PaperStream IP (32/64 Bit), 

PaperStream Capture. 

- Công suất : 4000 trang/ngày. 

- Kiểu kết nối : USB 2.0 

- Kích thước (WxDxH) : 300 x 170 x 163 mm. 

- Tương thích HĐH: Windows® 8 / 8.1 (32-bit / 64-

bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Vista® 

(32-bit / 64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), 

Windows Server® 2012 (32-bit / 64-bit), Windows 

Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 

(32-bit / 64-bit) và hệ điều hành sau này. 

- Phần mềm hỗ trợ : Paper Stream IP , ABBYY (phần 

mềm chuyển đổi sang text, hỗ trợ font Tiếng Việt). 

6 

Máy scan 

A4, 02 mặt 

tự động - 

600dpi, 45 

trang/phút 

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng  

 

HP SJ Enterprise 

7000 S3 - Trung 

Quốc 

- Chức năng chuẩn: Scan 2 mặt khổ A4 

- Loại máy quét: nạp giấy tự động (ADF 50 tờ), Scan 

2 mặt tự động 

- Bảng điều khiển: 2 line, 16 character LCD, Buttons 

(Simplex, Duplex). 

- Tốc độ scan: 45 trang và 90 hình ảnh mỗi phút(đen 

trắng, màu xám, màu, 200 dpi). 

- Bộ nhớ chuẩn: 256MB. 

- Độ phân giải: 600dpi - Độ sâu bit: 48-bit (nội bộ), 

24-bit (bên ngoài). 

- Khay nạp bản gốc tự động 50tờ (định lượng 49 to 

120 g/m²): có sẵn. 

- Loại văn bản Scan: Paper (plain, inkjet), envelopes, 

labels, cards (business, insurance, embossed, plastic 

ID, credit). 

- Định dạng file scan: PDF, TIFF, DOC, RTF, WPD, 

XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, 

PNG 

- Tương thích hệ điều hành: Windows 

2000/XP/Vista/7/8. 

- Cổng giao tiếp máy tính: USB2.0. 
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- Công suất hàng ngày: 3.000 trang A4 

- Kích thước (W x D x H): 122 x 724 x 718 mm. 

- Trọng lượng: 7,28 kg. 

- Nguồn điện: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz 

(+/- 3%), 1.3 amp. 

- Thiết bị kèm theo: Cáp USB, Cáp Nguồn, Đĩa 

Driver, Sách hướng dẫn. 

7 

Máy scan 

02 mặt - 

200dpi, 20 

trang/phút  

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng 

 Canon DR - F120 - 

Trung Quốc 

- Kiểu Desktop ADF / máy quét phẳng 

- Tốc độ đơn sắc (200dpi OR LTR OR Portrait) 

20ppm, 36ipm 

- Đơn sắc Tốc độ (Orientation Landscape) 

- Tốc độ màu (LTR OR Portrait) 20ppm, 36ipm 

- Tốc độ màu (Orientation Landscape) 

- Đầu ra Nghị quyết (dpi) (Khoảng) 100-2400 

- Độ phân giải quang học (dpi) (Khoảng) 2400 

- ADF Capacity (Sheet) 50 

- Tối thiểu kích thước giấy (ADF) (mm) (Khoảng) 

216 x 356 

- Kích thước giấy tối đa (ADF) (mm) (Khoảng) 51 x 

89 

- Kích thước (W x D x H) (mm) (Khoảng) 469 x 335 

x 120mm 

- Trọng lượng (kg) (Khoảng) 4.6 

- Phần mềm đi kèm CaptureOnTouch 

8 

Máy scan 

A3, A4 - 

150÷600dpi

, 25 

trang/phút 

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng  

Fujitsu IX 500 - 

Trung Quốc 

- Máy quét không dây Canon DR-C225W là máy 

quét thiết kế J-Path thẳng đứng độc đáo, nhỏ gọn, tiết 

kiệm không gian, thích hợp môi trường văn phòng 

nhỏ. 

- Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (Red, Green, 

Blue). 

- Tốc độ quét: 25 trang/ phút (1 mặt); 50 hình/ phút 

(2 mặt). 

- Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt. 

- Nguồn sáng: LED (đỏ, xanh lá, xanh da trời) 

- Độ phân giải quét: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 

300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi. 

- Khay nạp tài liệu: 30 tờ A4, Card, quét gấp A3, 

quét tài liệu 3 mét. 

- Các chế độ quét: Quét đen trắng, quét khuếch tán 

lỗi, tự làm rõ văn bản, tự làm rõ văn bản II (chỉ dành 

cho hệ điều hành Windows), quét 256 thang màu, 

quét màu 24 bit. 

- Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao. 

- Kết nối mạng: IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz). 

- Tốc độ dữ liệu: 11 Mbps (IEEE802.11b); 54 Mbps 

(IEEE802.11g); 300 Mbps (IEEE802.11n). 

- Chế độ kết nối: Access Point, Station. 

- Hỗ trợ phần mềm: Windows, Mac. 
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9 

Máy scan 

A3 - 

600dpi, 

60÷90 

trang/phút  

Thời gian 

bảo hành: 

12 tháng 

 FUJITSU FI – 7700 

- Trung Quốc 

- Công suất quét ngày 15,000 tờ/ngày 

- Công nghệ quét: Cảm biến CCD 

- Độ phân giải quang học: 600 dpi 

- Độ phân giải đầu ra: 50 đến 600 dpi 

- Phương thức quét: Màu/Trắng đen/Thang xám, Một 

mặt hoặc Hai mặt 

- Tốc độ quét 

*Giấy Letter, chế độ Lanscape: 

- Trắng đen/Thang xám/Màu, 200dpi: 90 tờ/phút = 

180 ảnh/phút 

- Trắng đen/Thang xám/Màu, 300dpi: 80 tờ/phút = 

160 ảnh/phút 

- Flatbed (fi-6770): 0.6 seconds (200 dpi), 0.7 

seconds (300 dpi) 

*Giấy Letter, chế độ Portrait: 

- Trắng đen/Thang xám/Màu, 200dpi: 70 tờ/phút = 

140 ảnh/phút 

- Trắng đen/Thang xám/Màu, 300dpi: 60 tờ/phút = 

120 ảnh/phút 

- Flatbed (fi-6770): 0.9 seconds (200 dpi), 1.1 

seconds (300 dpi) 

- Khả năng nạp giấy: Nạp tự động ADF 200 tờ 

(letter/A4, 20 lb.) 

- Khổ giấy quét: ADF tối thiểu: 2 in. x 3 in. 

ADF tối đa: 11 in. x 17 in. 

- Máy quét phẳng (có ở fi-6770): 11 in. x 17 in. 

- Cổng kết nối 

Ultra SCSI (50m) / Hi Speed USB 2.0 /  

Third Party Slot & Ultra SCSI (50m) / Hi Speed USB 

2.0 /  

Ultra Wide SCSI (68m) VRS / Hi Speed USB 2.0 

VRS (CGA)3 

- Chuẩn Driver/Phần mềm: TWAIN, ISIS™, 

Adobe® Acrobat ® Standard, Kofax® VRS 

Professional with Bar Code, ScandAll PRO, 

QuickScan™ Pro (Trial), Image Processing Option 

- Công nghệ chống kẹt giấy/cuốn giấy kép 

- Công nghệ cảm biến sóng siêu âm 

- Tính năng chính: Tự nhận dạng trang màu hoặc 

trắng đen, tự quay ảnh quét đúng chiều chữ, tự loại 

bỏ trang trắng, lọc nhiễu, làm sạch nền 
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Phụ lục 03 

PHẠM VI CUNG CẤP GÓI THẦU MUA SẮM TẬP TRUNG MÁY SCAN CHO CÁC 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Thỏa thuận khung số 08/2017 ngày       / 10/2017 của Sở Tài chính 

và nhà thầu liên doanh, gồm: Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long và Công ty 

Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Công nghệ FSI) 

STT Cơ quan chủ quản 
Cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, sử 

dụng tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

  TỔNG CỘNG     92 

I Máy scan OpticSlim 2610 - Đài Loan 63 

1 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
Chi cục Kiểm lâm cái 4 

2 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
Chi cục Thủy lợi cái 1 

3 Sở Tư pháp TT Trợ giúp pháp lý cái 1 

4 Sở Công thương Văn phòng Sở Công thương cái 1 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng 
cái 1 

6 Sở Y tế CC Dân số kế hoạch hóa gia đình  cái 2 

7 Sở Y tế Bệnh viện Tâm Thần cái 1 

8 Sở Y tế Bệnh viện Phụ sản nhi cái 1 

9 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
Trung tâm Phụng dưỡng người có 

công cách mạng 
cái 1 

10 Sở Văn hóa và Thể thao Văn phòng Sở VHTT cái 1 

11 Sở Văn hóa và Thể thao Trung tâm Quản lý Quảng cáo cái 1 

12 Sở Văn hóa và Thể thao Bảo tàng Điêu khắc Chăm cái 1 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường Chi cục quản lý đất đai cái 1 

14 Thanh tra Thành phố Thanh tra Thành phố cái 1 

15 
BQL các khu công nghiệp và chế 

xuất 
Văn phòng BQL KCN &CX cái 1 

16 Ban quản lý Khu công nghệ cao 
Văn phòng Ban quản lý Khu công 

nghệ cao 
cái 1 

17 Hội Bảo trợ PN&TE nghèo bất hạnh Hội Bảo trợ PN&TE nghèo bất hạnh cái 1 

18 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư cái 1 

19 Viện nghiên cứu phát triển KTXH Viện nghiên cứu phát triển KTXH cái 2 

20 Quận Hải Châu Văn phòng UBND quận Hải Châu cái 3 

21 Quận Hải Châu Phường Nam Dương quận Hải Châu cái 1 

22 Quận Hải Châu 
Phường Hòa Thuận Đông quận Hải 

Châu 
cái 2 

23 Quận Sơn Trà Phòng Nội vụ quận Sơn Trà cái 1 

24 Quận Sơn Trà 
Phòng Giáo dục và đào tạo quận Sơn 

Trà 
cái 1 

25 Quận Sơn Trà Phòng Tư pháp quận Sơn Trà cái 1 

26 Quận Sơn Trà Phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà cái 1 

27 Quận Sơn Trà Phòng TN&Môi trường quận Sơn Trà cái 1 

28 Quận Sơn Trà Phòng Kinh tế quận Sơn Trà cái 1 
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29 Quận Sơn Trà Phòng Y tế quận Sơn Trà cái 1 

30 Quận Sơn Trà Thanh tra quận Sơn Trà cái 1 

31 Quận Sơn Trà 
Phòng Lao động TB&XH quận Sơn 

Trà 
cái 1 

32 Quận Sơn Trà 
Phòng Văn hóa thông tin quận Sơn 

Trà 
cái 1 

33 Quận Sơn Trà 
Trung tâm dân số - KHHGĐ quận 

Sơn Trà 
cái 1 

34 Quận Sơn Trà 
Trung tâm văn hóa thể thao quận Sơn 

Trà 
cái 1 

35 Quận Sơn Trà Đội kiểm tra QTĐT quận Sơn Trà cái 1 

36 Quận Sơn Trà 
UBND phường Nại Hiên Đông quận 

Sơn Trà 
cái 1 

37 Quận Sơn Trà 
UBND phường Mân Thái quận Sơn 

Trà 
cái 1 

38 Quận Cẩm Lệ Phòng VH thông tin quận Cẩm Lệ cái 1 

39 Quận Cẩm Lệ Hội nông dân quận Cẩm Lệ cái 1 

40 Quận Cẩm Lệ Phòng Y tế quận Cẩm Lệ cái 1 

41 Quận Cẩm Lệ Phường Khuê Trung quận Cẩm Lệ cái 1 

42 Quận Cẩm Lệ Thanh tra quận Cẩm Lệ cái 1 

43 Quận Cẩm Lệ Phòng Tư pháp quận Cẩm Lệ cái 1 

44 Quận Cẩm Lệ Phòng TN- MT quận Cẩm Lệ cái 1 

45 Quận Cẩm Lệ Phường Hoà Thọ Đông quận Cẩm Lệ cái 1 

46 Quận Liên Chiểu 
Trường TH Bùi Thị Xuân quận Liên 

Chiểu 
cái 1 

47 Quận Liên Chiểu 
Trường THCS Nguyễn Thái Bình 

quận Liên Chiểu 
cái 1 

48 Quận Ngũ Hành Sơn 
Văn phòng HĐND và UBND quận 

Ngũ Hành Sơn 
cái 3 

49 Quận Ngũ Hành Sơn 
Trung tâm dân số - KHHGĐ quận 

Ngũ Hành Sơn 
cái 1 

50 Quận Ngũ Hành Sơn 
Phòng Văn hóa và Thông tin quận 

Ngũ Hành Sơn 
cái 1 

51 Quận Ngũ Hành Sơn 
Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận 

Ngũ Hành Sơn 
cái 1 

52 Quận Thanh Khê Tiểu học An Khê quận Thanh Khê cái 1 

53 Quận Thanh Khê 
TH cơ sở Lê Thị Hồng Gấm quận 

Thanh Khê 
cái 1 

II Máy scan Scan HP Scanjet Pro 3000 S3- Trung Quốc 9 

54 Văn phòng HĐND thành phố Văn phòng HĐND thành phố cái 2 

55 Sở Công thương Văn phòng Sở Công thương cái 1 

56 Sở Xây dựng 
Công ty Quản lý vận hành điện chiếu 

sáng công cộng 
cái 2 

57 Sở Xây dựng Công ty Công viên cây xanh cái 1 

58 Sở Y tế Trung tâm Y tế dự phòng cái 1 

59 Sở Tài nguyên và Môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường cái 1 

60 Quận Liên Chiểu Quận đoàn Liên Chiểu cái 1 
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III Máy scan hai mặt tự động ADS-2100 - Brother - Trung Quốc 3 

61 Sở Y tế Văn phòng Sở Y tế cái 1 

62 Sở Y tế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cái 1 

63 Sở Y tế Văn phòng Sở Y tế cái 1 

IV Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 5000 S4 - Trung Quốc 1 

64 Sở Khoa học và Công nghệ Văn phòng Sở KHCN cái 1 

V Máy scan A4  FUJITSU FI-7140 - Indonesia 5 

65 Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai cái 5 

VI Máy Scan HP SJ Enterprise 7000 S3 - Trung Quốc 3 

66 Sở Ngoại vụ Văn phòng Nhật cái 1 

67 Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Sở KH&ĐT cái 2 

VII Máy Scan Canon DR - F120 - Trung Quốc 6 

68 Quận Thanh Khê 
UBND phường An Khê quận Thanh 

Khê 
cái 1 

69 Quận Thanh Khê 
UBND phường Chính Gián quận 

Thanh Khê 
cái 1 

70 Quận Thanh Khê 
UBND phường Thanh Khê Đông 

quận Thanh Khê 
cái 1 

71 Quận Thanh Khê 
UBND phường Xuân Hà quận Thanh 

Khê 
cái 1 

72 Quận Thanh Khê 
UBND phường Tam Thuận quận 

Thanh Khê 
cái 1 

73 Quận Thanh Khê 
UBND phường Thạc Gián quận 

Thanh Khê 
cái 1 

VIII Máy scan Fujitsu IX 500 - Trung Quốc 1 

74 Sở Giáo dục và Đào tạo  Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cái 1 

IX 
Máy scan  FUJITSU FI – 7700 - Trung Quốc 

1 

75 Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai cái 1 

          

 


