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 QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm  

trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 

 

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 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm 

thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khoá XV; 

Căn cứ Thông tư số           -BKHĐ  ngày             ủ  Bộ  ế ho  h 

Đầu tư về quy định chi tiết về kế ho ch 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 ho t 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 t i các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Văn bản số 1661/UBND-KT ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

quy định tài liệu được sử dụng để xác định giá gói thầu trong kế ho ch lựa chọn nhà 

thầu đối với công tác mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư sinh phẩm 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Văn bản số 987/STC-HCSN ngày 08/6/2021 của Sở Tài chính hướng 

dẫn nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh. 

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-SYT ngày 19/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

về việc bổ sung dự toán kinh phí cho Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ phục vụ công 

tác phòng, chống Covid 19 năm 2021;  

Căn cứ Quyết định 734/QĐ-SYT ngày 01/9/2021 của Sở Y tế về việc bổ sung 

kinh phí mua phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ 
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công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Trên cơ sở Tờ trình số 67/TTr-TTYT ngày 05/11/2021  ủ   rung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ đề nghị phê duyệt Danh mục, dự toán và kế ho ch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19; 

Theo đề nghị  ủ  Phòng Nghiệp vụ Dượ , Sở Y tế t i Báo  áo thẩm định số 

138/BC-SYT ngày 08 tháng 11 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, dự toán gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục 

vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 với các nội dung như sau: 

1. Số lượng, chủng loại: (Chi tiết như Phụ lụ  đính kèm) 

2. Tổng kinh phí: 184.000.000 (Bằng  hữ: Một trăm tám mươi tư triệu đồng  hẵn). 

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước. 

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. 

5. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021 

6. Địa điểm đầu tư: Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. 

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y 

tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19: Chi tiết như Phụ lụ  đính kèm. 

 Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chịu 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ; Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 

( èm theo Quyết định số       QĐ-SY  ngày     tháng    năm       ủ  Sở Y tế) 
 

Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(VND)  

đã có VAT 

Nguồn  

vốn 

Hình 

thức  

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương  

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Gói thầu 

mua sắm 

trang 

thiết bị y 

tế phục 

vụ điều 

trị bệnh 

nhân 

Covid-19 

184.000.000 Ngân 

sách 

Nhà 

nước  

 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

Một giai 

đoạn một 

túi  

hồ sơ 

Tháng 

11 

năm 

2021 

Trọn 

gói 

15 ngày 

Tổng giá gói thầu:  184.000.000 đồng 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 

( èm theo Quyết định số          QĐ-SYT ngày      tháng 11 năm       ủ  Sở Y tế) 
 

STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kĩ thuật 

Phân nhóm 

theo Thông 

tư 14 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá   

(có VAT) 
Thành tiền 

1 Bình Oxy Bình 40 lít, mới 100%. 6 Bình 20 2.500.000 50.000.000 

2 
Bộ bình Oxy kèm 

đồng hồ Oxy 

Bộ gồm:  Bình Oxy 8 lít + đồng 

hồ Oxy, mới 100%. 
6 Bộ 100 1.340.000 134.000.000 

  Cộng           184.000.000 
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