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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Số:       /SYT-KHTC 
V/v công khai kết quả LCNT gói thầu số 

01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và 

gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT 

và kết quả lựa chọn nhà thầu, thuộc Kế 

hoạch LCNT mua hệ thống chụp cắt lớp vi 

tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay 

cho BVĐK tỉnh Hà Nam thuộc Sở Y tế 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     

 

      Hà Nam, ngày    tháng  01  năm 2020 

 

  

 Kính gửi:   

- Cục Quản lý Công sản-Bộ Tài chính; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 

 

 Căn cứ Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hệ 

thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay cho Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hà Nam thuộc Sở Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SYT ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập 

HSMT, đánh giá HSDT, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hệ thống chụp 

cắt lớp vi tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hà Nam thuộc Sở Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SYT ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm 

định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay cho 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam thuộc Sở Y tế; 

 Sở Y tế tỉnh Hà Nam trân trọng đề nghị Quý Cơ quan công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu nêu trên, với các nội dung sau: 

1. Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT. 

1.1. Tên nhà thầu được chỉ định: Viện Trang thiết bị và công trình y tế.  

 Địa chỉ: Số 40 Phương mai, Quận Đống đa, thành phố Hà Nội. 

1.2. Giá trị hợp đồng: 90.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn). 

1.3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

1.4. Thời gian thực hiện: 90 ngày 

(Có Quyết định chỉ định thầu gửi kèm theo công văn) 

2. Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

2.1. Tên nhà thầu được chỉ định: Viện Công nghệ và Công trình sức khỏe. 

Địa chỉ: 1/89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 

2.2. Giá trị hợp đồng: 28.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng chẵn). 

2.3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 
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2.4. Thời gian thực hiện: 90 ngày 

(Có Quyết định chỉ định thầu gửi kèm theo công văn) 

Trên cơ sở những nội dung trên, Sở Y tế tỉnh Hà Nam kính đề nghị Cục 

Quản lý công sản-Bộ Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam xem 

xét, đăng tải thông tin./. 
 

Nơi nhận:                           
- Như trên 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Viết Huệ 
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