
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2015/SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

V/v mời cung cấp mua hóa 
chất, vật tư làm xét nghiệm 
sinh học phân tử (Realtime 

PCR) sàng lọc, phát hiện bệnh 
nhân COVID-19 tháng 8/2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;Căn cứ Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBNDngày 11/8/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 
mua bổ sung hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) phát 
hiện bệnh nhân COVID-19 tháng 8 năm 2020; 

Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực cung cấp hóa chất, vật tư làm xét 
nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) sàng lọc, phát hiện bệnh nhân COVID-19 
với những nội dung chính như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua bổ sung hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học 
phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 tháng 8 năm 2020. 

2. Danh mục hàng hóa chào thầu: 

Hàng hóa thuộc gói thầu gồm có 09 mặt hàng chi tiết kèm theo tại Phụ lục 

Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng của gói thầu. 

3. Nội dung khác: 

Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày. 

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

4. Nội dung yêu cầu chào giá: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm có: 

- Đơn chào giá của nhà thầu. 

- Bản chào giá chi tiết các mặt hàng của nhà thầu dự kiến cung cấp. 

- Tài liệu chứng minh năng lực của nhà thầu (Gồm giấy đăng ký kinh 
doanh, tài liệu chứng minh đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia,báo cáo tài chính năm 2019) 



- Nhà thầu có thể cung cấp hợp đồng tương tự các mặt hàng đã thực hiện. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa. 

5. Thời điểm đóng thầu và mở bản chào giá: 

Tất cả các tài liệu trên được đóng gói, niêm phong và ghi rõ “Không mở 
trước 15 giờ 00 ngày 17 tháng 8năm 2020” và gửi theo địa chỉ: 50 Đinh Tiên 
Hoàng, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn trước 14 giờ 30 ngày 17 tháng 8 
năm 2020”. Sở Y tế sẽ tiến hành mở hồ sơ chào giá của các nhà thầu vào hồi 15 
giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Văn phòng Sở Y tế. 

6. Đánh giá bản chào giá của các nhà thầu  

Căn cứ bản chào giá của các nhà thầu, Sở Y tế sẽ tiến hành xét giá chào 
của các nhà thầu. Nhà thầu có hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn, có giá chào thầu 
thấp nhất sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng.Trên cơ sở kết quả thương 
thảo hợp đồng, Sở Y tếsẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng 
với nhà thầu được chỉ định thầu. 

(Sở Y tế cũng đã đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu này trên 
Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với số KHLCNT 
20200830087). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi, làm rõ, xin liên hệ 
với Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế, số điện 
thoại: 0985506316 - Email: thloc@langson.gov.vn hoặc 
tranhoangloc@gmail.com). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Websie Sở Y tế; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Tổ giúp việc; 
- Lưu: VT, KHTC(THL). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lý Kim Soi 
 



Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa thuộc gói thầu: Mua bổ sung hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-
time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 tháng 8 năm 2020 

(Kèm theo Công văn số  2015/SYT-KHTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế) 

 

TT Tên hàng 
Hãng sản xuấthoặc tương 

đương 
Quy cách đóng gói 

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

 I Hóa chất        

1 
LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR 
Plus Kit  

Việt Á hoặc tương đương 50 tests/bộ Bộ 139 

2 Hóa chất khử nhiễm DNA/RNA  
AppliChem - Đức hoặc 

tương đương 
Lọ 1 lít Lọ 1 

3 RNase AWAY™ Decontamination Reagent  
Invitrogen - Mỹ hoặc tương 

đương 
250 ml/chai Chai 1 

4 Bộ môi trường vận chuyển vi sinh vật  
Asan Pharma - Hàn Quốc 

hoặc tương đương 
Bộ Bộ 6.950 

II Vật tư   
   

1 Đầu côn có lọc 10ul 
AHN - Đức hoặc tương 

đương 
960 chiếc/thùng Thùng 9 

2 Đầu côn có lọc 200ul 
AHN - Đức hoặc tương 

đương 
960 chiếc/thùng Thùng 24 

3 Đầu côn có lọc 1000ul 
AHN - Đức hoặc tương 

đương 
768 chiếc/thùng Thùng 40 

4 Ống Effendorf đáy nhọn 1.7ml 
AHN - Đức hoặc tương 

đương 
500 chiếc/túi Túi 5 

5 Rack để ống 4 mặt Mỹ hoặc tương đương Chiếc Chiếc 6 
 

(Lưu ý: Hóa chất này được sử dụng cho Hệ thống real-time PCR tự động QIAcube HT/ QIAgility/ Rotor Gene Q MDx  Hãng sản 
xuất: Qiagen - Đức) 



Các đơn vị nhận văn bản: 

 

- Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm - Số 21, ngõ 22, Nguyễn Ngọc Nại, 
Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 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. 

- Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh - A24 BT1, KĐT Văn Quán, Yên 
Phúc, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.   

- Công ty TNHH Thiết bị Y tế và khoa học Tâm Việt - Số 2 Trần Điền 
Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.  

- Công ty Cổ phần Biolife Việt Nam - Số nhà 24 ngõ 96/63 phố Đại Từ, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  

- Công ty TNHH Thiết bị An Việt - Số 64, đường Yên Phụ, phường 
Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.  

- Công ty TNHH Việt Phan Số 17, ngách 129, ngõ Xã Đàn 2, Phường 
Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội.  

- Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc - Số 15, ngõ 196 Thụy Khuê, P. 
Thụy Khuê,  Q. Tây Hồ, Hà Nội 

- Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, địa chỉ: Số 51, Ngõ 205, Ngách 
323/83, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

- Công ty TNHH Thúy Anh. Địa chỉ: B20 Lô 11, KĐT Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội.  
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