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- Cuc Quan 1ÿ Công sân - B0 Tài chinh;
- Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam

Tên bên mùi thàu: Sô Y té tinh Hà Nam
Dia chi: Duèrng Truèrng Chinh, thanh pfrô fnt Lÿ, tinh Hà Nam
DiÇn tho1il fax/email : 0226.3 .8527 29
Eè nghi Quÿ co quan ilàng tai thông bâo mùi thàu vôi nQi dung sau:

1. Tên gôi thàu: Gôi thàu sti Ol: Mua râ* tâp d?t thiét bi
- Lo4i gôi thàu: Hang hôa
- Nôi dung chinh cüa gôi thàu: Mua râm tâp d{t trang thiét bi y té.
- Thùi gian thlrc,hiÇn hçp dèng: 60 ngày

2. Tên dç toân: Mua sâm tAp trung trang ttriét Ui y té nàm 2018 (dqt 2).
3. Nguàn vôn: Nguôn ngân sâch chi thuôrng xuyên nàm 2018 và nguàn thu

dich vp khâm chüa bçnh.
4. Hinh thirc lga chqn nhà thàu: Dâu thàu rQng râi trong nuôc.
5. Phucmg thüc lga chgn nhà thàu: 01 giai dopn 0l tüi hà so.

, 6. Thôi gian phât hanh HSMT: Tùr 08 giù 00, ngày 7l§ thâng 1 1 nàm 2018
dên truôc 09 giù 00,ngày J$ thang I I nàm 2018.

7. Eia diém phât hanh HSMT: Sô Y té tïnh Hà Nam
Dia chi: Euèrng Truôrng Chinh, thành pnô fnri Lÿ, tinh Hà Nam.
:DiÇn thoqi/fax/email : 0226.3 .8527 29.

8. Giâ ban 01 bô HSMT: 1.000.000 dàng (MôttriÇu dàng chân).
9. Bâo dâm du thàu:'60.000.000 dàng (Sâu muoi triêu dàng chân) b*e

hinh thûc thrr bâo lânh dg thàu hçrp phâp do ngân hung ho[c tô chüc tfn dpng
ho4t clQng ho.p phâp tpi ViÇt Nam phât hành

10. Thcri diêm dôngthàu: 09 giù 00, ngày J.b thâng 11 nàm 2018.
1 1. Thùi diém mô thàu: 09 giù 30, ngày Lb thane 1 1 nàm 2018.

Noi nh$n:
- Nhu trên;
- Luu: VT,KH'[C
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UBND riNu uÀ Neu
sôvrÉ

ceNG sôa xÂ sQt cttÛ Ncnia vIET NAM
Dôc lâP - Tu do - Hanh Phüc

Hà Nam, ngay 02 thdng I I ndm 2018

QUYÉT DINH

36ÿ!tQD-sYr

Vè viÇc ph
mùi thàu,

ê duyQt t<ét quâ chi tlinh thàu g6i thàu s6 02, Thâm dinh Hà so

Két quâ lga c hà thàu thuQc Dç toân mua sÉm t$P trunghgn n
thiét té nàm 2018 çt2)

GIAM Dôc sÔ v rÉ riNu nÀ Nau

Càn cü Lu4t dâu thàu s6 qlnOt3 QH13 ngày 26 théng 1 1 nàm 2013;

Càn cü Lupt xây dpg sô SO/ZOt4 QHl3 ngày 18 thang 6 nàm 2014;

Càn crî Nghi dinh sô 63120I4INE-CP ngày 261612014 Quy dinh chi tiét
môt s6 dièu cüa Luât dâu thàu vé lua chgn nhà thàu;

Càn cü Thông tu sô 3512016/TT-BTC ngày 2610212016 cüa B0 Tài chinh
rx

huôrng dân viÇc mua sàm tài san Nhà nuôc theo phuong thitc tfp trung;

Càn cir Quyét dinh sô 1940/QE-UBND ngày 24l1}l2}l8 cüa UBND tinh
Hà Nam vè viÇc phê duyÇt d\r toân và ké hopch lga chgn nhà thàu gôi thàu mua

!^
sàm tQp trung trang thiêt bi y tê nàm 2018 (dq|2);

' Càn cü Biên ban thucrng thâo hç'p dông: Tu vân Thâm dinh Hè so mùi
thàu, Két quâ lga chgn nhà thàu thuQc Dg toan mua sâm tpp trung trang thiét bi
y té nàm 2018 (dqt 2) ngày 01 thang I I nàm 2018 giüa Sô Y té ünh Hà Nam và
Công ty Cô phàn dàu tu xây dmg thuong m4i và thiét bi ViÇt Nam.

Xét dè nghi cüa Truôrng phông Ké ho4ch Tài chinh, Sô Y té tinh Hà Nam.

QUYÉT EINH:

,\
Dièu 1: Phê duyÇt két quâ chi dinh thàu gôi thàu sô 02: Thâm dinh Hà so

mùi thàu, Két quâ lya chgn nhà thàu thuQc p"U to* mua sâm tgp trung trang
thiét bi y té nàm 2018 (dqtZ),vôi nQi dung cp thé nhu sau:

1. Don vi dugc chi dinh thàu: Công ry Cô phâ" dàu tu xây dpg thucmg
mpi và thiét bi Viêt Nam.

Dia chi: Tô 5, phuèrng Tràn H.mg D?o, TP Phü Lÿ, tinh Hà Nam.

2. Giâtri chi dinh thàu: 5.030.000 tlàng

@àng chtb: Ndm triQu không trdm ba muoi nghin iIàn).
3. Hinh thüc hqp dàng: Trgn gôi.

4. Thùi gian thuc hiên: 30 ngày.



5. Nguàn vôn: Ngân sâch chi thuèrng xuyên nâm 2078 và nguàn thu dich
vr,r khâm chüa bÇnh.

Dièu 2: Quyét cllnh này cô hiÇu lsc kê ttr ngày §.
Dièu 3: Truông phông Ké hoach Tài chinh Sô Y té, Công ry Cô phàn dàu

tu xây dpg thucrng m4i và thiét bi ViÇt Nam và câc tô chric, câ nhân cô liên
quan chiu trâch nhiÇm thi hành qryét dinh này. l.StL,*/

Noi nhQn:
- Nhu diêu 3;
- Luu: VT, KHTC.

DÔC

Lê Quang Minh



UBND riNH HÀ Neu
sôvrÉ
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ceNG uôa xÂ ugr cnû Ncnia. vIET NAM
Dôc lâp - Tu do - H4nh phüc

Hà Nam, ngày 02 thdng I I nàm 2018

QUYÉT DINH

Vè viÇc phê duyÇt t<ét quâ chï {Iinh thàu g6i thàu rii 01r Lap hà scr mùi
thàu, dânh giâ hà scr dr5 thàu thuQc Dp toân -ra sÉm t$p trung

trang ttriét Ui y té nàm 2018 (ds1 2)

crÂivr Dôc so v rÉ riNu nÀ Nana

Càn cir LuQt dâu thàu s6 qlnOt3 QH13 ngày 26 tharry 1l nàm 2013;

Càn cri Lupt xây dung sé; SOtZOt4 QH13 ngày 18 thang 6 nàm 2014

Càn cri Nghi dinh sô 6312O14INE-CP ngày 261612014 Quy dinh chi tiét
môt sô dièu cüa Luêt dâu thàu ré lya chqn nhà thàu;

Càn cü Thông tu sô 35l2Ol6lTT-BTC ngày 2610212016 cüa 89 Tài chinh
,x

huông dân viêc mua sàm tài san Nhà nuôc theo phuong thüc tfp trung;

Càn cü Quyét dinh sô 1940/QE-UBND ngày 24l1)l2}l8 cüa UBND tinh
Hà Nam vè viÇc phê duyÇt dg toân và ké hopch lga chgn nhà thàu g6i thàu mua

! .^
sàm tQp trung trang thiêt bi y tê nàm 201 8 (dO 2);

\\\
Càn cü Biên bân thucrng thâo hçrp clông: Lâp hô scv mùi thâu, danh giâ hô

so dç thàu thuQc DU toân mua sâm tflp trung trang thiét bi y té nàm 2018 (dqt 2)
ngày 01 thang 1 1 nàm 2018 giüa Sô y té tintr Hà Nam và Công ty TNHH tu vân
thiét ké và dàu tu xây dUng Nam ViÇt.

Xét dè nghi cüa Truôrng phông Ké hopch Tài chinh, Sô Y té tintr Hà Nam.

QUYÉT D!NH:

Dièu 1: Phê duyÇt két quâ chi clinh thàu gôi thàu sô 01: Lpp hà scy mùi
thàu, dânh giâ hà so dg thàu thuQc DU toân mua sâm tQp trung trang thiét bi yté
nàm 2018 (dqt 2),vôinQi dung cp thé nhu sau:

1. Dcyn vi dugc chi dinh thàu: Công ty TNEIH tu vân tniét té và dàu tu
xây dpg Nam ViÇt.

Dla chi: Tô 5, phuùng Tràn Hung D?o, TP Phü Lÿ, tinh Hà Nam.

2. Giâtri chi dinh thàu: 18.460.000 dông

@àng chir: Muùi tdm triQu b6n tdm sdu mroi nghùn ifànÿ.
3. Hinh thüc hçp ctàng: Trgn g6i.

4. Thùi gian thgc hiên: 30 ngày.



5. Nguàn vôn: Ngân sâch chi thuôrng xuyên nàm 2018 và nguèn thu dich
vr,r khâm chüa bÇnh.

Dièu 2: Quyét cllnh này c6 hiÇu lsc ké tù ngày §.
,

Eiêu 3: Truông phông Kê ho4ch Tài chinh Sô Y tê, Công ÿ TNHH tu
vân thiét ké và dàu tu xây dpg Nam ViÇt và câc tô chüc, câ nhân c6 liên quan

chlu trâch nhiÇm thi hành quyét dinh này. IJA!/

Noi nhân:
- Nhu tliêu 3;
- Luu: VT, KHTC

DÔC

Lê Quang Minh
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