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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phim
chụp X-quang y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
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 369/QĐ-SYT ngày 27/5/2021 của Sở Y tế về việc phê duyệt dự
toán mua phim chụp X-quang cho Bệnh viện đa khoa tỉnh;
Trên cơ sở Tờ trình của Bệnh viện đa khoa tỉnh số 456/TTr-BVT ngày 14/6/2021 đề
nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phim dùng cho chụp X-quang y tế
DI-HL cho Bệnh viện đa khoa tỉnh;
Theo đề nghị của phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tại Báo cáo thẩm định số 104/BCSYT ngày 24 tháng 6 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phim chụp X-quang y tế
cho Bệnh viện đa khoa tỉnh với các nội dung như sau:
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(Danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Bệnh viện đa khoa tỉnh 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 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh;
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

GIÁM ĐỐC

- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.

Phạm Giang Nam
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DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số
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Tên vật tư y tế

tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế)

/QĐ-SYT ngày

Yêu cầu kỹ thuật

Phim chụp X-quang y Kích cỡ: 35 x 43cm sử dụng cho máy in
tế
phim khô: Drypix 4000/6000, Drypix
Plus, Drypix Smart.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
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