
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

   SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm 

máy thở cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

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 Chính phủ quy 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ 

sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; 

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở cao tần; 

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-SYT ngày 06/8/2021 của Sở Y tế về việc 

thành lập Bên mời thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở cao 

tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử; 

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-SYT ngày 11/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn và kết quả lựa 

chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở cao tần và hệ 

thống xét nghiệm sinh học phân tử; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 262/TTr-BMT ngày 24/8/2021 của Bên mời thầu 

về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Báo cáo thẩm định số 594/BC-TTĐ ngày 

30/8/2021 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Gói 

thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu Mua sắm máy thở cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học 

phân tử 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Gói thầu số 1: Tư vấn lập 

hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua 

sắm máy thở cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử được phê duyệt tại 
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Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn với 

các nội dung sau:  

Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ 

dự thầu. 

(Nội dung chi tiết Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn đính kèm Quyết định này) 

Điều 2. Bên mời thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở 

cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử (Quyết định số 2332/QĐ-SYT 

ngày 06/8/2021) (Bên mời thầu), Tổ thẩm định hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn 

và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở 

cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử (Tổ thẩm định) chịu trách nhiệm 

tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp 

luật về đấu thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Bên mời 

thầu, Tổ thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ; 

- Lưu: VT, KHTC(ĐTV)3b. 

                                                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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