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euvÉr DINH
Vè viÇc phê duyÇt dr; toân và ké ho4ch lga chgn nhà thàu

G6i thàu: Mua sÉm tfp trung trang thiét bi y té nàm 2018 (dqt 2)

cHÛ TICH üv sAN NuÂN uÂN riNn nÀ xavr

Càn cü'LuQt Tô chürc chinh quyè, dia phucmg ngày 19 thang6 nàm 2Ol5;

Càn cü' Lupt Dâu thàu ngày 26 thâng 1 I nàm 2073;

Càn cir Nghi dinh sô 6312O14ND-CP ngày 26 thâng 6 nàm 2Ol4 cûa
Chinhphü qoy dinh chi tiét thi hanh mçt sô dièu cüa LuQt Eâu thàu uè lga chsn
nhà thâu;

Càn cü Thông tu sô 5,812016/TT-BTC ngày 29.thâng 3 nàm.2016 quy
dfnh chi tiét viÇc sü dgng vôn ngân sâch nhà nuôc dê mua sâm nhàm duy tri
hoat dQng thuèng xuyên cüa co quan nhà nuôc, tô chirc chinh trf,^tô chüc chfnh
tri-xâ hQi, tô chric chinh tri xâ hôi-nghè nghiÇp, tô chric xâ h§i, tô.chüc xâ hqi-
nghè nghiêp, don vi vü trang nhân dân;

Càn cir Thông tu sô |O|2O|5ITT-BKHET ngày 26 théng 10 nàm 2OL5 cûa
Bô Ké hopch và Eàu tu quy dinh chi üét vè Ké hoach lua chgn nhà thàu;

. Xét dè nghi cüa Sô V té 6qi Tù trinh 59/TTr-SW ngày 16 thdng I0 nàm
2018); dè nghi cüa Sô Tài chinh (tqi Tà trïnh tti ZSzZ/AC-STC ngày 23 thdng t0
nàm 20lB),

QUYET D[NH:

Dièu 1. Phê duyÇt dp toân và ké hoqch lga chgn nhà thàu g6i thàu: Mua
!^

sàm tâp trung trang thiêt bf y tê nâm 2018 (dqt 2), v6i câc nQi dung sau:

' 1. Tên Gôi thàu: Mua sâm tQp trung trangthiét bi y té nàrn 2018 (dqt 2).

2. Tôngdy toân: 5.134,903 triÇu dèng.

Trons dô:

- Chi phi thiét bi: 5.028,900 triÇu dàng.

- Chi phi khâc: 106,003 triÇu dông.

3. Chü dàu tu: Sô Y té.

4. Quy mô: Mua sâm trang thiét bi theo Thông bâo giâ cûa SÔ Tài chinh

tai Vàn vàn sô 2L28|TB-STC(GCS) ngày 1611012018.

5. Nguàn vôn: Nguàn ngân sâch chi thuô'ng xuyên nâm 2018 và nguàn
dich vr,r khâm chü'a bênh.



6. Ké hopch lua chsn nhà thàu: Phàn công viÇc thuÔc Ké ho4ch lga chqn

nhà thàu vôi nQi dung chi tiét theo Php lpc dinh kèm.

Dièu 2. T6 chric thuc hiên: Sô'Y té chiu trâch nhiêm tô chüc lua chqn nhà

HH i#j:,rffiï* 
lua chsn nhà thàu dusc duyÇt dâm bâo tuân thü theo câc quy

Eièu 3. Quyét dfnh này c6 hiÇu.lr,rc thi hành ké ttr ngà.y lry. Chânh Vàn
phông Üy ban nhân dân tinh; Giâm dôc câc Sô, Ngành: Y té, Tài chinh, Kho
bqc Nhà nuô'c tinh Hà Nam; Thü truông câc don vf cô liên quan chiu trâch
nhiêm thi hành Quyét dinh này. t.€llv

Noi nhSn:
- Chür tfch UBND tinh (dê b/c);
- PCT UBND tinh (d/c Cârn);
- Nhu Dièu :;
- VPUB: LDVP(3), GTXD, TH,I(T(2),I(GVX;
- Lrru: VT, GTXD.
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PHU LUC KE H
G6i thàu: Mua sÉm

(I{èm theo Quyû dinh
cùa ûy

NHÀ THÀU
té nàm 2018 (dqt 2)

thdng l0 nàm 2018
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Tên gôi thàu

Giâ g6i
thàu
(IriQu
-:dong)

Hinh thü'c,

phucrng thric
Iga chgn nhà

thàu

Thcri
gian bÉt
tlàu tô

chÉc lga
chgn nhà
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Nguàn
von

Gôi thâu sô 01:

Tu vân Lflp ITSMT,
danh giâ HSDT

18,46
Chi dinh thàu

rüt ggn
Quÿ IV

nàm 2018

Trgn

s6i

30 ngày

Khoan

5-

Dièu I

Gôi thâu sô 02:

Thâm dinh HSMT;
I(ét quâ lua chgn

LCNT

5,03
Chi dinh thàu

rüt g9n
Quÿ IV

nàm 2018
30 ngày

Gôi thàu sô 03:

Mua sÉm, Iâp <Iàt thiét
bi

5.028,9

Dâu thâu

rQng râi trong
nuôc; 01 giai

doæ 01 tüi
hà so

Quÿ IV
nàm 2018

60 ngày

Gôi thàu sô 0s: Giâm
sâtJâp dat thiét bi

42,44
Cfri Ainn tnàu

rüt gon
Quÿ IV

nàm 2018

Theo
', itren do

du an

3


