
 
 

       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:        /TB-BV                    Hoài Nhơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

   

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 02 mặt hàng vật tư y tế phục 

vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021  

 

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-BV ngày  16/11/2021 của Giám đốc Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức 

chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm 02 mặt hàng vật tư y tế phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

trên với những nội dung sau: 

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị y tế Nguyên Phú VNM -- 

- Địa chỉ: 61 Bế Văn Đàn- Q.Thanh Khê –TP. Đà Nẵng. 

  Giá trúng thầu: 39.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu đồng 

chẵn./.) 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

2. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu: Công Ty TNHH Kalhu 

Lý do không trúng thầu: Đơn giá các mặt hàng tham dự thầu cao hơn đơn giá 

dự thầu của công ty khác. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thông báo cho các Công ty tham dự thầu được 

biết và mời Công ty trúng thầu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để 

thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

thông báo./. 

 

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC                   
 - Các Công ty tham dự thầu;                             

 - Ban giám đốc;    

 - Tổ mua sắm;   

 - Lưu: VT, KD         
 

                 Trần Quốc Việt        
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