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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Hủy thầu gói thầu mua trang thiết bị khác 
––––––––––––––– 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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: 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  Thông 

tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 10/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điên 

Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua trang thiết bị để phòng 

chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số: 834/QĐ-SYT ngày 14/10/2021 của Sở Y tế Điện Biên Phê duyệt E-

Hồ sơ mời thầu gói thầu mua trang thiết bị khác; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số:250/BCTĐ-CTTĐ ngày 15/11/2021 của Công ty TNHH 

Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thiên Đức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

mua trang thiết bị khác;  

Theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thiên Đức tại tờ 

trình số 70-9/TTr-CTTĐ ngày 15/11/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy thầu gói thầu mua trang thiết bị khác. 

Lý do: E-Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Điều 2. Giao tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy 

thầu và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng các cơ sở khám chữa bệnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 
- KBNN tỉnh: 

- Website SYT; 

- Lưu VT, TCG, TTĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

                

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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