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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay,  

mua bộ đặt nội khí quản có camera, mua trang thiết bị khác 

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1018, 1019, 1020/QĐ-SYT ngày 23/11/2021 của Sở Y tế 

Điện Biên về việc huỷ thầu gói thầu mua máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay (số E-

TBMT: 20211043323-00), gói thầu mua trang thiết bị khác (Số E-

TBMT: 20211043401-00) và gói thầu mua bộ đặt nội khí quản có camera (Số E-

TBMT: 20211043379-00). 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo về tên nhà thầu không được lựa chọn và lý do 

không được lựa chọn như sau: 

 

ST

T 
Tên Nhà thầu Lý do Gói thầu 

1 
Công ty TNHH Công 

nghiệp Techno Việt Nam 

Không đáp ứng về năng 

lực kinh nghiệm 

Mua máy đo độ bão 

hòa oxy kẹp tay 

2 

Công ty TNHH Thương mại 

thiết bị y tế nhập khẩu 

Protech 

Không đáp ứng về năng 

lực kinh nghiệm 

Mua bộ đặt nội khí 

quản có camera 

3 
Công ty TNHH Công 

nghiệp Techno Việt Nam 

Không đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật  

Mua trang thiết bị 

khác 

4 

Công ty TNHH Thương mại 

thiết bị y tế nhập khẩu 

Protech 

Không đáp ứng về năng 

lực kinh nghiệm 

Mua trang thiết bị 

khác 

 



2 

 

  

Căn cứ Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu này để nhà thầu làm các thủ tục 

giải tỏa bảo đảm dự thầu theo đúng quy định. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo để các nhà thầu được biết. 

 
Nơi nhận:                                                

- Các nhà thầu tham dự thầu; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, TCG, TTĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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