
     

 

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 9 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

    Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút 

gọn gói thầu mua sắm Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3 phục vụ công 

tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021 (đợt 2) 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/07/1998 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 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết 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 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu 

tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số 

nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1091 /QĐ-BV ngày 23/9/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Bồng Sơn về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu mua sắm Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3 phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021(đợt 2); 



     

 

 Căn cứ hồ sơ năng lực kinh nghiệm của Công ty TNHH Trang thiết bị y tế vật 

tư KHKT Linh Anh;  

 Căn cứ Biên bản thương thảo ngày 24/9/2021 giữa Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

và Công ty TNHH Trang thiết bị y tế vật tư KHKT Linh Anh. 

 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn 

gói thầu mua sắm Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3 phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021 (đợt 2) cụ thể như sau: 

1)Kết quả: 

- Công ty TNHH Trang thiết bị y tế vật tư KHKT Linh Anh cung ứng 01 mặt 

hàng với tổng giá trị là: 98.600.000 đồng (Phụ lục kèm theo). 

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn./. 

2) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

3) Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.  

Điều 2. Giao cho khoa Dược, Phòng TCKT chịu trách nhiệm tham mưu cho 

Giám đốc việc thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Trang thiết bị y tế 

vật tư KHKT Linh Anh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Khoa Dược, Phòng TCKT, 

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế vật tư KHKT Linh Anh và các khoa phòng có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

                                                                             
Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

                        GIÁM ĐỐC 

                       
 

 

 

          

                    Trần Quốc Việt 

 

 

  
 

 



     

 

 Phụ lục 

              DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Gói thầu:  Mua sắm Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3 phục vụ công tác phòng, 

 chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021(đợt 2)  

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế vật tư KHKT Linh Anh 

     (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ- BV ngày       /9/2021 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn./.     
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Bộ trang phục phòng 

chống dịch bao gồm: 

- 1 Bộ áo mũ liền quần; 

- 1 Bao chân; 

- 1 Đôi găng tay; 

- 1 Kính chống giọt bắn; 

- 1 Khẩu trang KN95 

vải Laminate 60-65g; 

(Đạt tiêu chuẩn theo 

Quyết định 1616/QĐ-

BYT ngày 08/4/2020). 
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Phiếu tiếp 

nhận công 

bố trang 

thiết bị loại 

A: 

210001273

/PCBA-HN 

ngày 

17/8/2021 

Bộ N5 1.000 98.600 98.600.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng     Tổng tiền: 98.600.000 
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