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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị 

áp sát suất liều cao tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 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 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

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 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 Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/ 11/ 2022 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/ 

03/2016 quy định chi tiết 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị Quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BVUBĐN ngày 19/01/2023 của Giám đốc 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt mua sắm vật tư (nguồn phóng 
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xạ Iridium-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao tại Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Báo cáo Thẩm định số 05/ BC-TTĐKHLCNT ngày 06/02/2023 

của Tổ Thẩm định KHLCNT về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị 

áp sát suất liều cao tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Phòng Vật tư TBYT tại Tờ trình số 31 /TTr-VTTBYT 

ngày 07/02/2023 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua 

sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao 

tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư 

(nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao tại Bệnh 

viện Ung Bướu Đà Nẵng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ 

các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

Vật tư thiết bị y tế, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng, Trưởng các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như điều 2;                                                                 

- BGĐ, HĐMS, HĐTĐ(để biết); 

- Lưu: VT, VTTBYT.                                                     GIÁM ĐỐC  

 
 

 

  

                        Trần Tứ Quý 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVUBĐN ngày 07/02/2023 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1  Mua sắm vật tư (nguồn 

phóng xạ Ir-192) sử dụng 

cho máy xạ trị áp sát suất 

liều cao tại bệnh viện Ung 

Bướu Đà Nẵng 

 1.371.000.000  Từ nguồn thu dịch vụ khám 

chữa bệnh, nguồn thu do cơ 

quan Bảo hiểm xã hội thanh 

toán và nguồn thu hợp pháp 

khác theo quy định 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn 1 túi 

hồ sơ 

Quý 1 năm 

2023 

Trọn 

gói 

12 tháng 

Tổng giá trị gói thầu  1.371.000.000             
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