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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua trang thiết bị khác 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………  

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua trang thiết bị khác. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua trang 

thiết bị khác với các nội dung như sau: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: 20211207671-00; 

- Tên gói thầu: Mua trang thiết bị khác; 

- Giá gói thầu: 289.000.000 đồng; 

- Tên Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày; 

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Trong vòng 07 

ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu  

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Đăng ký kinh doanh của nhà thầu:  0107923346; 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Phúc Khang;  

- Giá dự thầu: 219.202.200 đồng; 

- Giá trúng thầu: 219.202.200 đồng.   

3. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn 

STT Tên nhà thầu Lý do 

1 Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế 

Nhập khẩu PROTECH 

Xếp hạng 2 



2 

 

 

Đối với nhà thầu không được lựa chọn căn cứ thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu này để làm các thủ tục giải tỏa bảo đảm dự thầu. 

4. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn 

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu này, nhà thầu trúng thầu phải gửi văn bản chấp thuận và đến Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên để hoàn thiện và ký kết hợp đồng.  

Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu trúng thầu không tiến hành hoàn thiện và 

ký kết hợp đồng thì thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự 

thầu. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo để các nhà thầu được biết. 

 
Nơi nhận:                                                

- Như trên; 

- Chủ đầu tư; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, TCG, TTĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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