
          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 12 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn,  

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh và cải tạo, 

 sửa chữa khoa Ngoại tổng hợp thành khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh  

 

 

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 3094/QĐ-SYT ngày 15/10/2021 của Sở Y tế Bình Điṇh về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoac̣h lưạ choṇ nhà thầu Công trình 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại Chấn thương - 

Thần kinh và cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại tổng hợp thành khoa Ngoại Chấn thương 

- Thần kinh;  

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-BV ngày 01/11/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại Chấn thương - Thần 

kinh và cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại tổng hợp thành khoa Ngoại Chấn thương - 

Thần kinh; 

Theo đề nghị của tổ thẩm định thầu tại báo cáo thẩm định số 39/BC-TTĐT  

ngày 29/11/2021 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Toàn bộ khối 

lượng xây dựng công trình Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 



khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh và cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại tổng hợp 

thành khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh và các tài liệu liên quan. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Toàn bộ khối lượng xây 

dựng công trình Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khoa 

Ngoại Chấn thương - Thần kinh và cải tạo, sửa chữa khoa Ngoại tổng hợp thành khoa 

Ngoại Chấn thương - Thần kinh như sau: 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tổng hợp 

Hoàng Giang 

Địa chỉ: Số 450 Quốc lộ 1A, P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.519.503.397 đồng  

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm mười chín triệu năm trăm lẻ ba nghìn ba trăm 

chín mươi bảy đồng./.) 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực  

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn. 

Điều 2. Giao cho phòng  TCHC 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 TCHC, 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 
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