UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1016 /SYT-NVYD

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cung cấp dịch vụ tư vấn lập
HSMT, đánh giá HSDT và tư vấn
thẩm định HSMT, thẩm định kết quả
lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm
tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn.
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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án mua sắm
tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
Sở Y tế đã đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án
mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm
2022 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số ký kiệu KHLCNT là
20220471376-00, ngày đăng tải 27/4/2022.
Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn để thực
hiện các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án
mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
năm 2022:
- Gói thầu số 1: tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói
thầu mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
năm 2022.
- Gói thầu số 2: tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ năng lực của các nhà thầu đề nghị gửi về
Sở Y tế Lạng Sơn theo địa chỉ: 50 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ mail công vụ: hhyen05@langson.gov.vn trước ngày 12 tháng 5 năm 2022;
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi, làm rõ, xin liên hệ
với Phạm Đức Cơ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Sở Y tế, số điện thoại:
0912.11.143.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở Y tế (b/c);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYD(PĐC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Lạc Hoài Thanh
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Danh sách nhà thầu nhận văn bản:
1. Công ty TNHH Tư vấn thiết bị và Xây dựng Hà Nội.
Địa chỉ: Tổ 18, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
2. Công ty Cổ phần tư vấn Vinaconsult Việt Nam.
Địa chỉ: Số2 ngõ 544 Đê La Thành, Phường Giảng Võ,Quận Ba
Đình,Thành phố Hà nội.
3. Công ty TNHH sản xuất vật liệu và tư vấn đầu tư xây dựng Duy
Hòa
Địa chỉ: Tổ 21, P.Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
4. Công ty cổ phần xây dựng CH Thái Nguyên
Địa chỉ: Xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái
Nguyên
5. Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc và xây dựng An Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 426 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng,
TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
6. Công ty cổ phần Hòa An ICC
Địa chỉ: Số 19, Đường Hoàng Ngân, tổ 24, phường Phan Đình Phùng,
thành phố Thái Nguyên.
7. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Y tế Thăng Long.
Địa chỉ:Phòng 40 A1, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội
8. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư y tế Trường An.
Địa chỉ: Số nhà 47, phố Trần Điền, phường Định Công, Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội.

