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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:           /QĐ-SYT Điện Biên, ngày       tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

tư, phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19  

tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 

 
 

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 định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị; 

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 COVD-19; 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về giải phát 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch 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; 

Trên cơ sở Tờ trình số 23/TTr-TTYT  ngày 19/3/2022của Trung tâm Y tế thành 

phố Điện Biên Phủ đề nghị phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

gói thầu mua sắm vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh nhân 

COVID-19 năm 2022; 

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tại Báo cáo thẩm định số 

33/BC-SYT ngày 31/3/2022, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, dự toán gói thầu mua sắm vật tư, phương tiện 

phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ với các nội dung như sau: 
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1. Số lượng, chủng loại: (Chi tiết như phụ lục đính kèm) 

2. Tổng kinh phí: 661.750.000 (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi mốt triệu, bảy 

trăm năm mươi nghìn đồng). 

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 4 năm 2022. 

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 vật tư, 

phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung 

tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ với các nội dung: Chi tiết như phụ lục kèm theo. 

 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 vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh 

nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ  

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-SYT ngày      tháng    năm 2022 của Sở Y tế) 

 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (VND) 

đã có VAT 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Mua sắm vật tư, 

phương tiện 

phòng hộ cá 

nhân phục vụ 

điều trị bệnh 

nhân mắc 

COVID-19 tại 

Trung tâm Y tế 

thành phố Điện 

Biên Phủ 

 

661.750.000  
Ngân 

sách 

nhà 

nước  

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Tháng 4 

năm 

2022 

Theo 

đơn 

giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

Tổng cộng giá gói thầu: 661.750.000 đồng 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua sắm vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19  

tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày    tháng    năm 2022 của Sở Y tế) 

 

 

STT  

 Tên vật tư, 

phương tiện 

phòng hộ cá 

nhân  

 Tiêu chuẩn kĩ thuật  
 Phân 

nhóm  

 Đơn vị 

tính  

 Đơn giá         

kế hoạch 

(VND)  

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VND) 

1 

Bộ dây thở người 

lớn dùng 1 lần 

kèm bình làm ẩm 

Bình làm ẩm có cổng châm nước tự 

động. Dây thở kiểm soát nhiệt. Chiều dài 

dây 1.6m + 0.4m dây nối từ Bộ làm ẩm 

ra máy thở. 

6 Bộ    1.450.000  50  72.500.000  

2 Ống thông mũi 

Bao gồm dây cố định gọng. Khoảng cách 

giữa 02 gọng:15 mm. Đường kính trong 

gọng: ø5mm. Khớp nối xoay: 360 độ. 

6 Chiếc       585.000  50  29.250.000  

3 Túi đựng tử thi 

Lớp cách được làm từ polyure chống rò 

rỉ chất lỏng. Định lượng vải: 150g/m2. 

Kích thước: 185 x 70cm. Có khoá kéo ở 

giữa, dễ dàng cho tử thi vào. Không rò rỉ 

chất lỏng. Có 6 quai chắc chắn để di 

chuyển. Màu sắc: Đen 

6 Túi       220.000  150  33.000.000  

4 
Dây máy thở 

dùng một lần 

Đường kính ống 8, 15, 22mm. Được làm 

từ vật liệu PVC. Đạt tiêu chuẩn chất 

lượng ISO 

6 Chiếc       160.000  200  32.000.000  
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5 

Bộ trang phục 

phòng chống 

dịch dùng một 

lần cấp độ 3 

Các cỡ. Bộ gồm Bộ mũ, áo, quần dạng 

liền và Bao giầy cao có dây buộc. sản 

xuất từ chất liệu vải không dệt, kháng 

thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh 

vật xâm nhập,  mặc thoáng mát, không 

gây khó chịu quá mức cho người sử 

dụng, phần mũ bo kín được khuôn mặt 

(hở phần mắt đảm bảo cho người sử 

dụng, không bị giới hạn trường nhìn). 

Không gây dị ứng cho người mặc. Độ 

sạch của vi sinh vật phải được tiệt trùng, 

Hiệu suất rào cản (đạt cấp độ 3) theo quy 

định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT 

ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế. 

- Tấm che mặt theo quy định tại Quyết 

định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 

của Bộ Y tế. 

- Khẩu trang N95 hoặc FPP2 hoặc tương 

đương có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn, 

đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

Đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 

FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II 

hoặc IIR, NIOSH-42C FR84.  

- Găng tay y tế đạt tiêu chuẩn TCVN. 

5 Bộ         99.000  5.000  495.000.000  

  Tổng            
          

661.750.000  
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