
UBND T1NH sÀ Navt
sÔvrÉ

so: 5ï8ICV-SYT
V/v công khai nhu càu mua sâm tâp

trung và ké ho4ch lga chgn nhà thàu

cQNc nÔ.t xÂ nol cHÛ NGrüA VIEr NAM
do-

Hà Nam, ngay 18 thdng 6 ndm 2018

- Cuc Quan lÿ Công san - B0 Tài chinh;

- Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam.
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Càn crt Quyét ilinh sô 08/2016/QE-TTg ngày 2610212016 cüa Thü tumg

chinh phü vè viÇc Quy ctinh viêc mua sâm tài san nhà nuÔc theo phuong thrlc t$p

rrung; Thông tu sô 3512O161TT-BTC ngày 2610212016 cüa BÇ Tài chinh huong

dân viÇc mua sâm tài san theo phuong thüc tâp trung;

càn cü Quyét dinh sô oglzolTlQE-UBND ngày 2Ll3l20L7 cüa UBND

tinh Hà Nam vè viÇc công UO aann mpc tài sân mua sâm tflp trung và phân công

dcrn vi mua sâm @p trung trên dia ban tinh Hà Nam;

Càn cû Công vàn s6 83I/HD-STC ngày 231512017 cüa SÔ Tài chinh tinh

Hà Nam vè huong dân thUc hiÇn quy trinh mua sâm tap trung tai sfur Nhà nuÔc;

càn cü Quyét dinh sô 964iQD-UBND ngày 141612018 cüa UBND tinh Hà

Nam vè viêc phê duyÇt dg toân và ké ho4ch lUa chqg nhà thàu gôi thàu: Mua

sâm trang thiét bi y té 6p üung nàm 2018.

' Sô y té tinh Hà Nam rrân trqng dè nghi Quÿ co quan công khai nhu càu

mua sâm và ké hopch lya chQn nhà thàu gôi thàu: Mua sâm ffang thiét bi y té tâp

trung nàm 2018 vôi c6c nQi dung nhu sau:

l. Tên co quan/ tlon vi ilàng kÿ thông bâo: Sô Y é dnh Hà Nam.

- Dia chi: Ducmg Truong Chinh, Phuong Minh Khai, thành pfrô fnti ty,
tinh Hà Nam.

- Diên thoai: 0226.3.852729.

2. Tên gôi thàu: Mua sâm t$p trung trang thiét bi y té nàm 2018.

3. Nhu càu mua sÉm t$p trung: (NQi dung chi ttiit xem tqi bâng tiing ha.p

tlinh kèm)

4. Ké ho4ch lga chgn nhà thàu:

Quyét <Iinh sô 964/QD-UBND ngày 141612018 cüa UBND tinh Hà Nam

vè viÇc phê duyçt dU toân và ké hoach lUa chgn nhà thàu gôi thàu: Mua sâm

trang thiét biy é Bp ffung nâm 2018.
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Trên co sô nhiing nQi dung trên Sô Y té tinh Hà Nam k(nh dè nghi Cuc

Quan lÿ Công san - nO fài chintr, Sô Thông tin và Truyèn thông tinh Hà Nam
xem xét ctàng tâi thông tin.là{

Noi nhfln:
- Nhu kinh güi;

- Luu VT, KHTC
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uÿSANNEÂN»ÂN
rfrvnuÀ xau

CONG noÀ xÂ nfi CIrÜ rcnh vnEr NAM

ga chgn nhà thàu
p trung nàm 2018

Dôc lâp - Tu do - Hnnh phtc

s6,964po-uBND Hà Næt4 ngàylÇ t rôttg 6 nàm 20 I 8

VèviÇc phê duyÇt d
G6i thàu: Mua sÉm

cHU TICH uÿ sAN NEÂN DÂN TiNH nÀ x.lu
Càn cû-LuSt Tô chüc chirü quyèn tfia phuong ngày 19 thâng 6 nàm 2015;

Luft Dâu thàu ngày 26tlu[ng I I nem ZOt:;

Càn cü câc Nghi tlinh cüa Chinh phü: Nehi dinh si5 eglZOt+ntO-CP ngày
26thâng6 nàm 2014 cùa Chlnh ph3 quy rtinh chi riér thi hành mQt si5 ttièu cua
Lu{t Dâu thàu vè lpa chgn nhà thàu; Nghi dinh s6 tgOlZOtg^tO-Cp ngày 16
thâng l0 nfur 2Ol3 vè san xuât, cung tmg san phâm, dich w công lch;

Càn cü Thông tu si5 StlZOtefff-BTC ngày 26 thâî84 nàm 2016 cua Bô
Tài chinh quy tlinh vifu dâu thâu dé mua sÉm tài san nhàm duy ri hogt rlsng
thuùng xuyên cüa co quan nhà nu6c, tô chrlc chinh tri, tô chüè chinh tri - xâ
hÇi, tô chric chinh tr! xâ hQi-nghè nghiêp, tô chüc xâ h§i, tô chric xâ hôi-nghè
nghiÇp, tlon v! vü trang nhân dân;

Càn cû Thông tu si5 I0/2015/TT-BKI-DT ngày 26 thring t0 nàm 2015 cüa
B§ Ké hogch và Dàu tu quy ttinh chi tiét vè fé ho4ch lga chqn nhà thàu;

Theo dè.nghi cüa Sô y té @t Tà trinh sii SAZfitr-Syf ngay 02 thâng 5
nàm 2018); dè nCIi cüa Tài clurü- (tqi Tà trinh sé rcSftrur-5rc igù, 3t ttt ng
5 üm 2018) vàHè sokèmtheo,

QIIYET D§H:

, Dièu f . Phê duyêt ds toân và ké hoach lga chqn nhà thàu g6i thàu: Mua
sàm trang thiêt bi y tê tâp trung nàm 2018, vôi câc n§i dung sau:

l. Tên G6i thàu: Mua sÉm trang thiét bi y té têp trung ném 2018.
2. ChüAautu: SaYté.
3. Tông dg toân:6.526,056 tiÇu dèng.

4. Nguôn vôn: Kinh phi chi thuong xuyên, kinh phi thu dlch vg khrim chüa
bÇnh và kinh phi tr) nguèn thu dich vg dào tgo.

5. Thài gian thyc hiÇn: Nàm 2018.

6. Quy mô: Mua sÉm trang thiét bi y té cho c6c bÇnh viÇn (Bênh üên Se,
nhi, Bênh viên Lao và Phiit, Bênh viên Y hoc cti tnyêL Trung tôm f té ntyln
WTiên, Tnong Cao iiàngY tti).

7. Ké ho4ch lga cho.n nhà thàu:
- Phàn công viÇc dâ thgc hiên: Gi6 tri 52,318 triÇu ttèng.
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- nnÀn æng viÇc Ité h.oech lgg chgn nhà thtu bô sung vôi nÔi dung chi tiét
theoPftrlWttinhkèm. 'i, "' ' .

Dièu 2. Tô chuc thlrc liiÇn; Sô Y té tren co sô ké hogch lga chgn nhà thâu
thrgc duyÇt, triên khai thUc hifu theo quy dinh vè aâu thàu và câc vân ban phâp

lÿ khôc liên quan.

Dièu 3. Qoyét A.on nay co hiêu lvc thi hành kê tu ngày 1ÿ. Chânh Vàn
phông Uy ban nhân dân tinh; Giârn tlôc céc Sô, Nganh: Kê hoech và Dâu tu,
Tài chinh, Y té, Kho bçc Nhà nuôc Hà Nam; Giriun tt6c BÇnh viÇn: San Nhi
tinh, Lao và Plrôi tioh, Y hçc Cô truyèn tinh, Trung tâm Y té huyÇn Duy Tiên,
Truùng Cao tlilng Y tê và Thü huong câc ilon vi liên quan chiu Mch nhiÇm thi
hành Quyét dirùr này.l.ojç,

Noinh§n:
- chù tich LJBND tlnh (dè b/c);

- PCTIJBNDttnh (tt/c Câm)i

-NhuDièu 3;

- VPLJB: LDVP(3), GT)(D, TH, KT(2), KGVX;

-Luu:VÎ,GfiD.
TÀ - D0O|AO9!067

TICII
TICII

Bùi Quang Câm

2



KÉ
G6i thàu: Mua
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Gôi thâu sti 3:
Mua sûm IÉp
dët trang thiér bi

Gôi thàu s6 4:
Tu vân giam sat
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