
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 
V/v đề xuất giá quan tâm Gói thầu số 1  

và Gói thầu số 2 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. 

 

                                 Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn. 

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về 

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 đã có Công văn số 1016/SYT-NVYD ngày 05/5/2022 và Công văn số 

1114/SYT-NVYD ngày 16/5/2022 mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ, đủ 

năng lực và kinh nghiệm thực hiện 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.  

Đến nay, Sở Y tế đã nhận được thư bày tỏ quan tâm của các nhà thầu tư 

vấn. Để có căn cứ đánh giá và xếp hạng các nhà thầu, Sở Y tế đề nghị các nhà 

thầu gửi văn bản đề xuất giá quan tâm các gói thầu: 

- 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. 

Văn bản đề xuất giá quan tâm 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 và bản scan gửi địa chỉ mail công vụ: hhyen-05@langson.gov.vn  trước 16 

giờ 00 ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

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, SĐT: 0912.11.143. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- P.NVYD, KHTC; 

- Giám đốc Sở (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 Cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Thái Nguyên 

 Địa chỉ: Tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên; điện thoại: 0393.292.169; email: tvxdtn4601533169@gmail.com 

 2. Công ty TNHH Tư vấn thiết bị đầu tư và đầu tư Minh Hưng Phát 

 Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên; điện thoại: 

0963333859; email: minhhungphat.tn@gmail.com 

 3. Công ty Cổ phần tư vấn Vạn Long 

 Địa chỉ: Tầng 19, Phòng 1909, Toà nhà Smile Building, số 1 Nguyễn 

Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội; điện thoại: 02462944306; 

email: nguyenbaho2015@gmail.com 
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