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Càn cir Lupt Dâu thâu.sô 4312013/QH13 ngày 2611112013;

càn cû Nghi dfnh sô 63I2014/I{D-CP ngày 261612014 ctn Thü q"g
chinh phü vè viêc QuV dfnh chi tiét thi hành mqt sô dièu cüa Luât dâu thàu vè

lga chgn nhà thâu;
Càn cû Thông tu sô 58l2Ol6[ff-BTC ngày 291312016 cûa B0 Tài chinh

quy tllnh chi tiét viÇc sü dung v6n nhà nuôc dé mua sâm nhàm duy tri ho4t dQng

thuùng xuyên cüa co quan nhà nuôc, dm vi thuôc lgc lugng vü trang nhân dân,

don vi sp nghiÇp công.lfp, tô chüc chinh tri, tô chüc chinh tr! - xâ hôi, tô chric
chfnh tri xâ hôi - nghê nghiÇp, tô chüc xâ hQi - nghê nghiÇp, clon vi vü trang
nhân dân;

Càn cü Thông tu sô \0/2015/TT-BKIIET ngày 26110/2015 cüa Bô Ké
hopch và Dàu tu quy dinh chi tiét vè Ké hoach lya chon nhà thàu;

Càn cü Quyét dinh sô à3}!QD-UBND ngày 2810112019 ci.r- UBND tinh
Hà Nam vè viÇc phê duyÇt dg toan và ké ho4ch lga chgn nhà thàu Gôi thàu: Mua
sàm tâp trung trang thiêt bi y tê nàm 2018 (dqt 3);

Càn cü Biên bâur thuong thâo Hç,p dèng giüa Sô Y té tinh Hà Nam và
Viên Công nghÇ và Công trinh Süc Khoé vè viÇc thpc hiên g6i thàu s6 02, Thâm
dinh HSMT, Két quâ LCNT cho Gôi thàu sô 03: Mua sâm, lâp dat thiét bi, thu§c
du toan và ké hopch lpa chgn nhà thàu mua sÉ- tQp trung trangthiét bi y té nàm
2018 (dqt 3);

Càn cû hô so nàng luc cüa ViÇn Công nghê và Công trinh Sûc Khoê;
Theo dè ngh! cüa Truông phông Ké hoach Tài chinh-Sô Y té,

QwÉr D!NH:

Dièu 1: Chi dinh thàu don vi thgc hiÇn gôi thàu rô 02: Thâm dinh HSMT,
Két quâ LCNT cho gôi thàu sô 03: Mua sâm, lâp dpt thjét bi, thuôc dU toan và
kê hoach lga chgn nhà thâu mua sàm tQp trung trang thiêt bi y tê nàm 2018 (dqt
3), .u thé nhu sau:
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- Tên clcrn vi: ViÇn Công nghê và Công trinh Srîc Khoé.
- Dia c.hi: Sô l, ngô 89, Duùng Luong Dinh Cüa, Phuong Mai, Eông Da,

Hà N9i.
-Â- Tông, giâ tri:6.950.000 tlông (Bàng chù: Sdu triQu, chin tràm nàm muoi

nghïn dànù.
- Lopi hqp dông: Tron g6i.
- Thùi.gian.thgc hiÇn: 30 ngày.
- Nguôn vôn: Nguôn dfch vU khâm chüa benh, thu viÇn phi, quÿ phât triên

sg nghiêp nàrn 2018.

. Viên Çôrg nghê.và Cgng trinh Süc Khoê cô trâch nhiÇm thyc hiÇn viÇc
Thâm dinh hô so mùi thâg; kêt.quâ lga chsn nhà thâu theo düng câc.quy dinh hiÇn
hành cüa Nhà nuôc vè Aâ,, thàu và chiu trâch nhiêm truôc Chü dàu tu và truôc
phâp luât vè két quâ tu vân cüa minh.

Dièu 2: Quyét dinh này cô hiêu luc ké tù ngày kÿ.
Dièu 3: Truôrng phông Ké hoach Tài chfnh Sô Y té; ViÇn Công nghÇ và

Công trinfr Sûc Khoé và Thü truôrng câc dcrn v! liên quan chiu trâch nhiÇm thi
hành quyêt dlnh này--,*-

Noi nhfrn:
- Nhu Dièu 3;
- Luu: VT, KHTC.
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QUYÉT DINH
chi tlinh thàu rlcrn vi t_hfr. hiÇn g6i thàu sô Ot: Tu vân lgp HSMT,
HSDT cho g6i thàu rii 03r Mua .É-, Ép tlit thiét bi thuQc dg toân

và k-e ho4ch hpa chgn nhà thàu mua sÉ- t$p trung
;r, *-ffiË] trang thiét bi y té nàm 2018 (dgt 3)6 IH
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Càn cü LurQt Xây dr;ng sô SOlZOt4lQHl3 ngày 1810612014;
Càn cü Luft Eâu thàu sé; qlnOt3lQHl3 ngày 26ltt/2013;
Càn c.u Nghi dinh sô 6312O|4ND-CP ngày, 261612014 cüa Thü tyong

chinh phü vè viÇc Quy clinh chi tiét tfri hành mQt sti ilièu cüa Lu4t dâu thàu vè
lga chgn nhà thâu;

Càn cü Thông tu s6 58l20t6lTT-BTC ngày 291312016 cua Bq Tài chinh
quy clfnh chi tiét viêc sü dung vtin nhà nuôc dê mua sâm nhàm duy tri ho4t ilQng
thucrng xuyên cüa co quan nhà nuôc, dm vi thuQc luc luqng vü trang nhân dân,
dcrr vi su nghiÇp công lâp, tô chüc chinh tr!, tô chric chinh tri - xâ hôi, tô chüc
chinh tri xâ hôi - "ghè 

nghiêp, tô chüc xâ hQi - nghè nghiÇp, dcm vi vü trang
nhân dân;

Càn crî 'fhông tu sô LO1àOLS/TT-BKHDT ngày 2611012015 cüa Bô Ké
ho4ch và Dàu tu quy cllnh chi tiét vè Ké ho4ch lya chgn nhà thàu;

Càn cü tluyét ilinh sô 239/QD-UBND ngày 28l}ll20l9 cüa UBND tinh
Hà Nam vè viÇc phê duyÇt dg toân và ké hopch lya chgn nhà thàu Gôi thàu: Mua
sàm tpp trung trang thiêt bi y tê nàm 2018 (dqt 3);

Càn cû Biên bân thucrng thâo Hqp dàng giüa Sô Y té dnh Hà Nam và
Công ty ,Cô 

phân Tu vân Dàu tu Y té Thàng Long vè viÇc thpc hiÇn gôi thàu sô
0l:.tu uâr, tAp HSMT, dâ4 giâ HSDT cho Gôi thàu sô 03: Mua sâm, lâp dflt
thiét bi, thuQc dg toan và ké ho4ch lya chgn nhà thàu mua sâm tfp trung trang
thiét bi y té nàm 2018 (dqt 3);

Càn cû hà so nàng lgc cüa Công ty.ô phâ" tu vân dàu tu y té Thang Long;
Theo dè nghi cüa Truông phông Ké hoach Tài chinh-Sô Y té,

QUYÉT DINH:

Dièu 1: Chi ctinh thàu don vi thUc hiçn gôi thàu sO O t : Tu vân lâp HSMT,
dânh giâ HSDT cho gôi thàu sô 03: Mua sâm, lâp dflt thiét bi, thuQc dg toan và
ké hoach lpa chsn nhà thàu mua sâm tflp trung trang thiét bi y té nàm 2018 (dqt
3), .u thé nhu sau:
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- Tên dcrn vi: Công ty Cô phâ" tu vân dàu tu y té thang Long.
- Dia chi: P40. A1 Giang Vô, Ba Dinh, Hà Nôi.

-Â- Tông giâ tri: 25.510.000 dông (Bdng chù: Hai muoi làm triÇu, nàm tràm
muài nghin dànù.

- Lo4i hqp dàng: Trgn g6i.
- Thài.gian thUc hiên: 30 ngày.
- Nguôn vôn: Nguôn dich v.u khâm chüa bÇnh, thu viên phi, quÿ phât triên

sU nghiêp nàm 2018.
Công t1, Cô phâ" Tu vân Eàu tu Y té Thàng Long cô trâch nhiÇm thyc

I !^ , Àhiên viêc l{p hô so mùi thâu và dânh qâ câc hô so dr,r thâu theo düng câc quy
dinh hiÇn hành cüa Nhà nuôc vè Aâu thàu và chfu trâch nhiÇm truôc Chü dàu tu
và truôc phâp luât vè két quâ tu vân cüa minh.

Dièu 2: Quyét dinh này c6 hiÇu luc ké tir ngày kÿ.
Dièu 3: Trucmg phông Ké ho4ch Tài chfnh Sô Y té; Giâm tÎôc Công ry Cô

phàn Tu vân Dàu tu Y é Thàng Long và Thü truông câc dcrn vi liên quan chiu
trâch nhiÇm thi hanh quyét dinh này,-++-

Noi nhfin:
- Nhu Dièu 3;
- Luu: VT, KHTC
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