
STT Tên gói thầu
Giá gói thầu 

(đồng)
Nguồn vốn

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu

Loại hợp 

đồng

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng

1 In ấn bộ tài liệu làm cha mẹ 533.954.000

2 Kinh phí dự phòng 28.102.000

Tổng cộng 562.056.000       

Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn ./.

Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em: Nội dung, số lượng hàng hóa, dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc

ưu việt hơn kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ do Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em đã trình Bộ tại Tờ trình số 48/BQLDA ngày 26/8/2019, Công văn số 56/BQLDA ngày

08/10/2019 và các loại chi phí có liên quan như: thuế giá trị gia tăng, chi phí giấy phép xuất bản, chi phí vận chuyển, bàn giao, thiết kế... đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng,

hiệu quả, tiết kiệm và không vượt tổng kinh phí Bộ giao./.

PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

(Kèm Quyết định số  1606 /QĐ-LĐTBXH  ngày  28  tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nguồn vốn ODA không hoàn lại của dự án 

"Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại 

Việt Nam" do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 

tài trợ năm 2019 được phê duyệt tại Quyết 

định số 675/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội

 Chào hàng 

cạnh tranh 

Một giai 

đoạn 1 túi 

hồ sơ

Tháng 
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