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Càn cû Luat Dâu thàu sô 43l2Ol3lQH13 ngày 26 thâng l1 nàm 2013;
Càn cu Nghi ttinh sô 63{20I4|ND-CP ngày 26 thâng 6 nàm 2014 cûa

Chinh phü quy dinh chi tiét thi hành môt s6 clièu cüa Luât dâu thàu vè lua chsn
nhà thàu; .,"t2:* -a'

Càn cri T6fryft. sii sg/ZOt6lTI-BTC ngày 291031201,6 cüa B9 Tài chinh

Quy dinh cni tfrfriçc su dpng nguàn vôn nhà nuôc dé mua sâ* ,nang duy tri ho4t
dông thuong xuyên cüa co quan nhà nuôc, clon v! thu§c lpc lugng vü tang nhân
dân, dcrn vi sU nghiêp công lpp, tô chüc chinh tri, tô chürc chinh t4 - xâ hôi, tô chrîc
chinh d xâ hQi - nghè nghiÇp, tô chirc xâ hQi, tô chüc xâ hôi - nghè nghiêp;

- Càn cû Thông tu sô lOpO_lsfff-BKHDT ngày 2611012015 cüa B§ Ké
hoach và Dàu tu quy tlinh chi tiét vè Ké hoach lga chgn nhà thàu;

Càn ct QuVét Ainfr sô 239IQD-UBND ngày 28l0ll2}l9 ctnUBND tinh
Hà Nam vè viÇc phê duyÇt dg toan và ké hopch lpa chgn nhà thàu G6i thàu: Mua
sàm t4p trung trang thiêt bi y tê nàm 2018 (dS :);

Càn cü Biên bân thucrng thâo Hçrp ilông giüa Sô Y tê tinh Hà Nam và
Công fy Cô ph.àn Tu vân Eàu tu Y té Thàng Long vè viÇc thr,rc hiÇn gôi thàu sô
05: Giâm sât,làp dAt thiêt b! cho G6i thâu sô 03: Mua sàm, làp dët thiêt bi, thuQc
dg toân và ké hopch lga chgn nhà thàu -ua sâ- tfp trung trang thiét bi y té nàm
2018 (do 3);

Càn cü hà so nàng lgc cüa Công ty C," phân Tu vân Eàu tu y ti5 fnang Long;
Theo dè nghi cüa Truong phông Ké hopch Tài chinh-Sô Y té

QuvÉrD§H:

Eièu 1. Chï dfnh thàu don vi thuc hiên gôi thàu sô 05' Giâm sât lâp dflt
thiét b! cho g6i thàu sô 03: Mua râm, lâp dpt tl.riét bi, thuQc dg toân và ké hopcl
lga chgn nhzi thàu mua sâm tflp trung trangthiét bi y té nàm 2018 (dqt 3), cp thé
nhu sau:

Tên dcrn vf : Công ry Cô phàn Tu'vân Dàu tu Y té Thàng Long.
Eia chi: P.40, Al, Giâng Vô, Ba Dinh, Tp. Hà NQi
Mâ sô thué: 0102724996
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Tông giâtri chi dfnh: 58.660.000 tlàng (BàoS chit: Nùm mwoi tdm triQu,
sdu trdm sdu mwoi nghùn itàng chfin./.)

Lo4i hçp tlông: Trgn gôi.
Thài gian thgc hiÇn: Theo tién dô dU an

, Nguàn kinh phf : Nguàn dich vç khâm chüa bÇnh, thu viên phi, quÿ phât
triên sy nghiÇp nàm 2018.

Dièu 2. Giao Phông Ké ho4ch Tài chinh hoàur thiÇn hçrp dàng voi dcrn vi
cô tên tai Eièu 1 Quyét dinh này.

Công ry Cô phâ" Tu vân Dàu tu y té fhang Long c6 trâch nhiÇm thçc
hiên viêc giâm sr

nuôc vè dâu thàu
ât lâtp d?t thiêt bi theo düng cac quy dinh hiên hành cüa Nhà
và chiu trérch nhiêm truôc Chü darrtu và truôc phâp lupt vè tét

quâ tu vân giâm sât Ép dët thiét bi cüa minh.
hiêu lUc t<ê tu ngày

phàn
trâch nhiÇm thi hanh ouvêt eïinh nàv.LJ.r:_

Noi nhQn:
- Nhu Dièu 4;

- Luu: VT-KHTC.

Long và Thü truôrng câc dcrn vi liên quan chiu

Dièu 3. Quyét dlnh này cô
Eièu a. !ruong phgng Ké

Tu vân Dâu tu Y tê Thàng
ho4ch Tài chfnh Sô
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kÿ lan hành. 
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