
           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 10 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

Mua sắm phụ kiện cho nồi hấp phục vụ công tác  

khám, chữa bệnh 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 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 756/QĐ-BV ngày 17/8/2021 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm phụ kiện cho nồi hấp phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BV ngày 27/8/2021 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện cho nồi hấp 

phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BV ngày 15/9/2021 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm phụ kiện cho nồi hấp phục vụ công tác 

khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-TCGĐT ngày 14/10/2021 của Tổ chuyên gia thầu về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện cho nồi 

hấp phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 



Theo đề nghị của tổ thẩm định thầu tại báo cáo thẩm định số 35/BC-TTĐT  

ngày 20/10/2021 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ 

kiện cho nồi hấp phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và 

các tài liệu liên quan;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện cho nồi 

hấp phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau: 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Thiết Bị Đỉnh Cao  

Địa chỉ: Thôn Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 74.800.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn 

triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./.). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn. 

Điều 2. Giao cho phòng VTTTB chịu trách nhiệm phối hợp với phòng TCKT 

tham mưu cho Giám đốc việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu đã được phê 

duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.  

Điều 3. Phòng VTTTB, phòng TCKT, đơn vị trúng thầu và các khoa phòng, cá 

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

 

   Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

                                                   GIÁM ĐỐC  

                             

   

 

              

                                                                                           Trần Quốc Việt 

     

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC TRÚNG THẦU 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BV ngày      /10/2021  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

TT Tên phụ kiện 
Đặc điểm/  

Thông số kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

01 

Vòng roan silicon 

chuyên dùng cho 

nồi hấp TC-750DA 

HSX: Gemmy 

NSX: Đài Loan 

- Roan cửa nồi hấp; 

- Chất liệu: Silicon. 

- Đường kính vòng tròn 

roan: 800mm ± 10% 

- Dày: 10 mm ± 10% 

- Rộng: 15 mm ± 10% 

- Hàng mới 100%. 

- Bảo hành 3 tháng 

Cái 04 6.600.000 26.400.000 

02 

Vòng roan silicon 

chuyên dùng cho 

nồi hấp SAP-600  

HSX: Sturdy 

NSX: Đài Loan 

- Roan cửa nồi hấp; 

- Chất liệu: Silicon. 

- Đường kính vòng tròn 

roan: 638mm ± 10% 

- Dày: 13 mm ± 10% 

- Rộng: 22 mm ± 10% 

- Hàng mới 100%. 

- Bảo hành 3 tháng 

Cái 02 3.200.000 6.400.000 

03 

Bơm hút chân 

không 

HSX: Teco 

NSX: Đài Loan/  

Việt Nam 

- Kiểu vòng nước; 

- Công suất: ≥ 2HP; 

- Đầu hút và xả: Ổ ren 

trong Φ21; 

- Áp lực hút trong dải: 

âm 300 đến âm 

600mmHg; 

- Hàng mới 100%; 

- Bảo hành: 12 tháng. 

Cái 01 42.000.000 42.000.000 

Tổng cộng 74.800.000 

(Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./) 
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