
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Đà Nẵng, ngày     tháng 7  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm bộ đồng hồ đo mức lỏng và áp lực bồn chứa Oxy lỏng  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết về 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 Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND Quy định về phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vị quản lý của thành phố 

Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định một số nội dung trong  mua sắm, thuê tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số :455/QĐ-BVUBĐN ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bệnh 

viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt Mua sắm bộ đồng hồ đo mức lỏng và áp lực 

bồn chứa Oxy lỏng; 

Căn cứ Quyết định số :460/QĐ-BVUBĐN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Bệnh 

viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

sắm bộ đồng hồ đo mức lỏng và áp lực bồn chứa Oxy lỏng; 

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 05/7/2022 của Tổ 

thẩm định và đề xuất của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 05 /TTr – TCG ngày     

29/6/2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bộ 

đồng hồ đo mức lỏng và áp lực bồn chứa Oxy lỏng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng tại Tờ trình số 239 /TTr-VTTBYT ngày  06 tháng 7 năm 2022 về việc xin phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bộ đồng hồ đo mức lỏng và áp lực 

bồn chứa Oxy lỏng, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau: 
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1. Tên gói thầu: Mua sắm bộ đồng hồ đo mức lỏng và áp lực bồn chứa Oxy lỏng. 

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết 

Bị Y Tế Sài Gòn A.S.T.  

3. Danh mục và giá trị gói thầu: 

Stt Danh mục  SL Đơn vị Đơn giá Thành tiền 

1 

Bộ đồng hồ đo mức lỏng và áp 

lực bồn chứa Oxy lỏng: 

Model:  WIKA Type 712 

Hãng SX: Cryolor  

Nước SX: Pháp 

01 Bộ 58.600.000 58.600.000  

 Tổng cộng    58.600.000  

(Bằng chữ: Năm mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn./.) 
 

 Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo 

hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 4.  Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh (5% tiền khám 

ngày giường điều trị). 

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện: 

1. Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính 

chính xác của quá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. 

2. Giao trách nhiệm phòng Vật tư thiết bị y tế, phòng Tài chính kế toán phối hợp 

tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu theo đúng yêu cầu; đảm bảo chất 

lượng và tiến độ, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thanh quyết toán, quản 

lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật. 

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

Điều 4. Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, trưởng phòng Tài chính kế toán, Công Ty 

TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Sài Gòn A.S.T. và các khoa phòng 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 

- Sở Y tế TP Đà Nẵng (báo cáo); 

- Sở Tài chính TP Đà Nẵng ( báo cáo); 

- Lưu: VT, P.TCKT, P.VTTBYT.         

    Trần Tứ Quý 
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