
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số:        /QĐ –BV Hoài Nhơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh đơn vị  

Sửa chữa xe ô tô cứu thương của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 
 

Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm 

vụ của bệnh viện; 

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

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 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng chính 

phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định 

tại Điều 26 Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định v/v Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ biên bản số 07/BB-TMS, ngày 16/04/2021 về việc xét chọn đơn vị Sửa 

chữa  xe ô tô cứu thương của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn theo hình thức chào giá 

cạnh tranh; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa xe ô tô cứu thương của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn BKS 77A 003.16 theo hình thức chào giá cạnh tranh, cụ thể 

như sau:   



1. Tên đơn vị sửa chữa xe ô tô cứu thương BKS 77A 003.16: Trung tâm sửa 

chữa và chăm sóc xe ô tô Minh Tín 

Địa chỉ: Phường Hoài Đức,  Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 

2. Tổng giá trị: 4.100.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bốn triệu một trăm nghìn đồng chẵn./.) 

3. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện. 

Điều 2. Phòng Tài chính-Kế toán, phòng TCHC có trách nhiệm tham mưu ký 

kết hợp đồng với đơn vị sửa chữa đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo 

đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán, trưởng phòng TCHC và các cá nhân, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3;     
- Lưu: VT. 

  

 
 

                   Trần Quốc Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BV ngày       /4/2021  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

   

ĐVT: đồng 

 

STT Tên phụ tùng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 

Đi mô phát điện  

Nhãn hiệu: Ford 

Model: 2016 

Nước SX: Liên doanh 

PO Việt Nam 

Năm SX: 2020 

Cái 01 4.100.000 4.100.000 

Tổng cộng    4.100.000 

 

Bằng chữ: Bốn triệu một trăm nghìn đồng chẵn./. 
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