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Hà Nam, nsay 25 thdng 6 ndm 2018

U DÀNG xÿ THÔNG BÂO MOI TITÀU
(LUa chgn nhà thàu)

i'iiii'.i

- CUc Quân lÿ Công san - B0 Tài chinh;
- Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam.

Tên bên mùi thàu: Sô y té tinh Hà Nam

Eia chi: Duong Truong Chinh, thanh pnO fnü Lÿ, tinh Hà Nam
Diên thoa tl fax/ email: 0226.3 .8527 29
Eè nghiQuÿ co quan dàng tài thông bâo mùi thàu vôi nQi dung sau:
1. Tên gôi thàu: Gôi thàu sô O:: Mua sâm Ép tlat trang thiét bi

- Loai g6i thàu: Hang h6a
- NOi dung chinh cüa gôi thàu: Mua sâm Ép dat trang ttriét bi y té.

- Thùi gian thgc hiÇn hçrp <tàng: 90 ngày

2.TêndU toan: Mua sâm trang thiét bi y té tâp trung nàm 2018.
3. Nguàn vôn: Kinh phi chi thuùng xuyên, kinh phi thu dich vu khâm chüa bênh và
kinh phi ttr nguàn thu dich vu dào t?o.
4. Hïnh thüc lua chgn nhà thàu: Dâu thàu rQng râi trong nuôc.
5. Phuong thüc lUa chen nhà thàu:

0l

giai dopn

0l tûi hà so.

6. Thôi gian phât hành HSMT: tù 08 giù 00, ngày 28 thang 6 nàm 2018 dén truÔc
09 giù 00, ngày 09 thâng 7 nâm 2018.

7.Dia diêm phât hanh HSMT: Sô y tê tinh Hà Nam.
Dla chi: Duong Truùng Chinh, thanh pnO fnti Lÿ, tinh Hà Nam.
EiÇn tho4i/fax/email: 0226.3 .8527 29 .

ciâ bân 0l ba HSMT: 1.000.000 dèng (Mot triêu ctàng ch&n).
9. Bâo <làm dU thàu: 64.000.000 dèng $du muoi tu trtêu dàng chàn) bàng hinh
thûc thu bâo lânh dU thàu hçrp phâp do ngân hang hoac tô chûc tinh dgng ho4t
8.

tlông hçrp phâp tai ViÇt Nam phât hành.
10. Thùi <liém d6ng thàu: 09 giù 00, ngày 09 thrâng 7 nâm2018.

I

l. Thùi ctiém mô thàu: 09 giù 30, ngày 09 thrâng 7 nâm2018.

Noi nh$n:
- Nhu kinh güi;

- Luu VT, KHTC

cüa bên mtri thàu
danhvà dông dàu)
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Lê Quang Minh

