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- CUc Quân lÿ Công sân-Bô Tài chinh;
- Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Narn

càn cü L,uat dâu thàu sô $l2or3leH13 ngày 26trt/20t3;
. çir.?û,\qt i dinh sô .63tz014nsD:cp yeàv- 26t6t20t4 cüachinh phü quy

dinh chi tiêt thi hành mqt s,o dièu cüa Lupt aâu ttràu ,è lga chon nhà thàu;
Càn cir Nghi dinh sô |SIlzOl7n§D-CP ngày 26 thâng 12 nâm 2017 cua

Chinh phü quy dinh chi tiét thi hành mQt sô Oièu ôta Luât euân tÿ, sü dung tài
sân công;'

Càn cir 1lhông tu sô 5812016/TT-BTC ngày 29 thâng 3 nàm 2Ot6 cüa Bô
Tài chinh quy dinh chi tiét viÇc sü dung vOn Nfra nuôc clê Àua sâm nhàrn duy tri
hoat dông thuring xuyên cüa co quan Nhà nuôc, tô chüc chinh tri, tô chü'c chinh
tri - xâ hôi, tô chü'c chinh tri xâ hQi - nghè nghiÇp, tô chuc xâ hôi, tô chuc xâ hôi
- nghè nghiêp, don vi vü trang nhân dân;

Càn.cü Quyét dinh sô 194O/QD-UBND ngày 24l1Ol2Ol8. cüa UBND tinh
Hà Nam vè viÇc phê duyÇt d\r toân và ké hoach lga chon nhà thàu gôi thàu: Mua
sàm t4p trung lrang thiêt bi y tê nàm 2018 (dü.t2);

, Càn cü Çrlry§1 dinh sô dft Q?-SYT ngày l4lI2l2OI8 cüa Glâm dôc Sô Y
té tinh Hà Nanr vè viÇc phê duyÇt két quâ lpa chgn nhà thàu gôi thàu rô 03, Mra
sâm, lâp ilat ttriét bi thuQc dq toân Mua sâm tpp trung trang thiét bi y té nàm
2018 (dqt 2);

Càn cri thôa thu4n khung ngày l7ll2l20t8 giüa Công ty cô phàn công
nghç y té Phucrng Tây và Sô Y té tinh Hà Nam.

Sô Y té tinh Hà Nam trân trgng dè nghf Quÿ co quan công khai két quâ lga
chgn nhà thàu và thôa thuQn khung gôi thàu sO Ol: Mua sâm, lâp dët thiét bi
thuQc dg toân Mua sâm tQp trung trang thiét bi y té nàm 2018 (dqt 2) vôi câc nôi
dung nhu sau:

I. I(ét quâ lua chgn nhà thàu
L Tên nhà thâu dugc lça chgn: Công ty Cô phân công nghç y É Phucxrg Tây.
- Sô Oang kÿ kinh doanh: 0104742253.
- Dia chï: Sô B9l2 Nguyên Thâi H9c, phuùng Diên Biên, Quân Ba Dinh,

thành pnO Ua XEi.
2. Giâtri hoo dàng: 5.025.150.000 (Dâ bao gôm thué VAT)
Bàng cltù; I',/àm tÿ, không tràm hai mwoi làm triQu, mOt tràm nàm muoi

nghm dong./.
3. Hinh thüc ho-p dông:
- Ecrn vf trüng thâu kÿ Thôa thupn khung mua sàm vôi Bên moi thâu là

I



Sô Y té tint, Hà Nam.
- Trên co sô thôa thu4n khung dâ kÿ, nhà thàu kÿ hçp dàng mua sâm vôi

.A
co quan, tô chüc, don vi tryc tiêp sü dgng tai san.

II. Thôa thu$n khung
NQi dung thôa thufln khung nhu tài liÇu gui kèm công vàn này.
Trên co sô rùrimg nQi dung trên Sô Y té tinh Hà Nam kinh dè nghi Cpc

Quân lÿ Công sân-Bq Tài chinh, Sô Thông tin và Truyèn thông tinh Hà Nam
xem xét dàng tâi thông tin.l ..W.
Noi nhfin:
- Nhu trên;
- Ltru: VT-KHTC.
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