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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng thầu Gói thầu số 3: mua hóa chất và vật tư làm xét nghiệm sinh 

học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 đợt 2 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng chính 

phủ về viêc̣ Quy điṇh chi tiết thi hành môṭ số điều của Luâṭ đấu thầu về lưạ choṇ 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư làm xét 

nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 đợt 2 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-SYT ngày 07/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

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

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

bệnh nhân COVID-19 đợt 2 năm 2021 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa 

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

nhân COVID-19 đợt 2 năm 2021, Quyết định số 2675/QĐ-SYT ngày 10/09/2021 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt hủy thầu đối với các mặt 

hàng không lựa chọn được nhà thầu thuộc Gói thầu số 3: mua hóa chất và vật tư 

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

19 đợt 2 năm 2021 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: 

mua hóa chất và vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát 

hiện bệnh nhân COVID-19 đợt 2 năm 2021 như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu  

Công ty TNHH Thiết bị B.D.E, địa chỉ: Thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến, 

huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Đăng ký kinh doanh số: 0105423394. 

- Số lượng mặt hàng trúng thầu: 14 mặt hàng 

- Tổng giá trị trúng thầu: 11.380.214.000 đồng 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

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



2. Danh sách các mặt hàng không trúng thầu: 

2.1. Mặt hàng STT HSMT 08 - Găng tay không bột tan. 

Lý do: Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ 

thuật của HSMT. 

2.2 Mặt hàng STT HSMT 14 - Khẩu trang N95. 

Lý do: Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ 

thuật của HSMT 

3. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu 

3.1. Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thành An. Địa chỉ: Số 98, đường Yên 

Phụ, phường Nguyễn Trung Trực quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Lý do: Không đạt kỹ thuật các phần STT 1,3,5, 9 và 15 của Hồ sơ mời 

thầu. 

3.2. Công ty TNHH Thiết bị y tế và Thiết bị văn phòng Hồng Hạnh. Địa 

chỉ: Số 37, khu 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

Lý do: Không đạt về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật của Hồ sơ mời 

thầu. 

4. Nhận hồ sơ đề xuất về tài chính. 

Đề nghị nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật đến Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính. 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các nhà thầu biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(THL)01b.  
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