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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu 9 gói thầu
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
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 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định
chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một
số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 10/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Điên Biên
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua trang thiết bị để phòng chống
dịch COVID-19;
Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày 20/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện
Biên và Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Thiên Lộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-Hồ sơ mời
thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu 9 gói thầu mua trang thiết bị để phòng chống
dịch COVID-19 như sau:
1. Nhà thầu trúng thầu, giá trị trúng thầu:
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Thiên Lộc;
- Giá trị trúng thầu: 33.110.000 đồng.
2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng:
- Tối đa 15 ngày (đối với xây dựng E-Hồ sơ mời thầu/E-Hồ sơ yêu cầu);
- Tối đa 20 ngày (đối với đánh giá E-Hồ sơ dự thầu/E-Hồ sơ đề xuất).
4. Nhiệm vụ của nhà thầu trúng thầu:
Lập E-Hồ sơ mời thầu/E-Hồ sơ yêu cầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu/E-Hồ sơ
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đề xuất của 9 gói thầu mua trang thiết bị để phòng chống dịch COVID-19.
Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 tổ chuyên gia, tổ thẩm
định đấu thầu tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
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