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Số:         /TB-SYT           Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: mua sắm sinh phẩm y tế cho các  

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 15/6//2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung sinh phẩm y tế 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-SYT ngày 16/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: mua sắm sinh phẩm y tế cho 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Thực hiện Quyết định số 2777/QĐ-SYT ngày 05/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu số 3: mua sắm sinh phẩm y tế cho 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

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

sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 như sau: 

I. Các nhà thầu tham dự gói thầu 

Tên gói thầu: Gói thầu số 3: mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

Gói thầu gồm 31 mặt hàng, được chia làm 02 phần độc lập (Phần I +II). 

Số nhà thầu tham gia dự thầu: 03 nhà thầu. 

Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của 03 nhà thầu tham dự như sau: 

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Đông Âu - Địa chỉ: Số 98 

Mai Lão Bạng, Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An; 

Số phần hàng hóa dự thầu: 02 phần (Phần I +II) 

Lý do không trúng thầu: không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của HSDT  
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2. Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Hóa chất Vật tư Khoa học kỹ thuật – 

Địa chỉ: Số 26B/81 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội. 

Số phần hàng hóa dự thầu: 02 phần (Phần I +II). 

Lý do không trúng thầu: không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của HSDT.  

3. Liên danh Đức Minh- Biolife - Địa chỉ: Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, 

đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh,  Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

Số phần hàng hóa dự thầu: 02 phần (Phần I +II). 

Lý do không trúng thầu: Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.  

II. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu; Sở 

Y tế Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2777/QĐ-SYT ngày 05/10/2021 về phê 

duyệt hủy thầu gói thầu số 3: mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 

17 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các nhà thầu và các cơ sở khám chữa 

bệnh biết và thực hiện./. 

(Quyết định số 2777/QĐ-SYT ngày 05/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt hủy thầu gói thầu số 3: mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 được gửi kèm theo văn bản này ). 

 

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu tham dự; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Bên mời thầu (QĐ 797); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(ĐTV)01b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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Địa chỉ các nhà thầu 

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Đông Âu - Địa chỉ: Số 98 

Mai Lão Bạng, Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An; 

2. Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Hóa chất Vật tư Khoa học kỹ thuật – 

Địa chỉ: Số 26B/81 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội. 

3. Liên danh Đức Minh - Biolife - Địa chỉ: Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, 

đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
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