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

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày      tháng 9  năm 2021 
V/v mời tham gia dự thầu Gói thầu: 

mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư 

làm xét nghiệm sinh học phân tử 

(Real-time PCR) phát hiện bệnh 

nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn lần 1 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu 

 

Thực hiện Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư 

làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần 1 năm 2021, Sở Y tế Lạng Sơn mời các nhà 

thầu đã trúng thầu tại Quyết định số 1688/QĐ-SYT ngày 07/6/2021 của Sở Y tế 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua hóa 

chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham dự cung cấp hàng hóa với những nội 

dung chính sau: 

1. Tên gói thầu: mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học 

phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn lần 1 năm 2021. 

2. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ. 

3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 9 năm 2021. 

4. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

6. Thời điểm đóng thầu và mở hồ sơ đề xuất: 

Tất cả các tài liệu trên được đóng gói, niêm phong và ghi rõ “Không mở 

trước 15 giờ 30 ngày 21 tháng 9 năm 2021” và gửi hoặc nộp theo địa chỉ: 50 

Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn trước 15 giờ 00 ngày 

21 tháng 1 năm 2021. Sở Y tế sẽ tiến hành mở hồ sơ đề xuất của các nhà thầu 

vào hồi 15 giờ 30 ngày 21 tháng 9 năm 2021 tại Văn phòng Sở Y tế. 

7. Các nhà thầu tải Hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp gói thầu: mua sắm trực 

tiếp hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện 

bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần 1 năm 2021 được đăng tải 

trên website của Sở Y tế tại địa chỉ https://soyt.langson.gov.vn/en/node/5378  

https://soyt.langson.gov.vn/en/node/5378


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. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(THL).                

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lý Kim Soi 

 

  

mailto:thloc@langson.gov.vn


Địa chỉ nhận 

1. Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Khoa học Tâm Việt. 

- Địa chỉ: Số 19, tổ 45A, ngõ 299/2 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn 

Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Email: tamvietems@gmail.com  

2. Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất và Công ty 

Cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế, bao gồm: 

- Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất:  

+ Địa chỉ: 83/10 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Email tieuny@uscivn.com 

- Và Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế.  

+ Địa chỉ: Số 157 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế.  
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