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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu số 1: Mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa điện giải cho các đơn vị y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 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 hộỉ, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện 

mua sắm tập trung thuộc phạm vi qu n l  của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1903 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Căn cứ vào Tờ trình số 1226-6/TTr-T  L ngày 26/12/2019 do Công ty Cổ 

phần Tư vấn  ạn Long về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kết qu  lựa chọn 

nhà thầu Gói thầu số 1: Mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa điện gi i cho các đơn 

vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Xét đề nghị của Bên mời thầu tại Tờ trình số 04/TTr-BMT ngày 

03/01/2020 về việc đề nghị phê duyệt kết qu  lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: 

Mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa điện gi i cho các đơn vị y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và Báo cáo thẩm định kết qu  lựa chọn nhà thầu số 

801-2/BCTĐ-TA ngày 08/01/2020 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Y tế 

Trường An, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết qu  lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua hóa chất 

xét nghiệm sinh hóa điện gi i cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau: 
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1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh HAMERMY - MINH TÂM gồm 

các thành viên: 

- Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm - Số 21, ngõ 22, Nguyễn Ngọc Nại, 

Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

- Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy - Số 7, ngách 402/7 đường Mỹ 

Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 (Danh mục sinh phẩm y tế trúng thầu và phân bổ cho các đơn vị y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được kèm theo tại Phụ lục) 

2. Giá trúng thầu: 18.520.980.805, VND (Bằng chữ: Mười tám tỷ, năm 

trăm hai mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn, tám trăm linh lăm đồng). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các bên thực hiện tiếp tục tổ chức thực hiện 

như sau: 

1. Giao cho Bên mời thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập 

trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019 (2558/QĐ-SYT ngày 08/10/2019) thay mặt Chủ đầu tư k  tho  

thuận khung với nhà thầu trúng thầu, thông báo cho đơn vị hưởng thụ thực hiện 

mua sắm tập trung. 

2. Giao cho Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 

Dược hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện thương th o, k  hợp 

đồng mua thuốc theo kết qu  lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 nêu 

trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện mua hóa chất 

sinh phẩm theo kết qu  lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định này 

và các quy định của pháp luật có liên quan; 

3. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện thương th o, k  hợp đồng, 

mua sắm thuốc đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo hướng dẫn 

của Sở Y tế và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k . Bên mời thầu, Chánh 

 ăn phòng Sở, Trưởng phòng: Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở, Thủ trưởng các 

đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như  Điều 3;                                                                                                           

- UBND tỉnh (B/c) 

- Sở KH&ĐT (P/h); 

- Sở Tài chính (P/h);  

- KBNN tỉnh (P/h); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh (P/h);  

- KBNN các huyện, TP;  

- Các đơn vị KCB; 

- Lưu:  T, KH-TC (THL) 5b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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