
          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 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Cung ứng đồ vải chuyên môn năm 2022 phục vụ công tác khám chữa bệnh 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 

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 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 Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Bệnh viện 

Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thuộc Sở Y tế 

giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-SYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định về 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 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 

Bình Định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 Quyết định số 2399/QĐ-BV ngày 10/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cung ứng đồ vải chuyên môn năm 2022 phục vụ 

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

Căn cứ Quyết định số 2403/QĐ-BV ngày 13/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng đồ vải chuyên 

môn năm 2022 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn;   



Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-BV ngày 27/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung ứng đồ vải chuyên môn năm 2022 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 14/BC-TTĐT 

ngày 08/8/2022  về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng đồ 

vải chuyên môn năm 2022 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng đồ vải 

chuyên môn năm 2022 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn theo hình thức chào hàng cạnh tranh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH đầu tư quốc tế Tân Bình Dương 

Địa chỉ: 111/7C Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP 

Hồ Chí Minh. 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 126.880.000 đồng 

(Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn 

đồng chẵn) 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 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 



     

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục trúng thầu 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BV ngày      /8/2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

ĐVT: đồng 

STT 
Tên sản 

phẩm 

Quy cách sản phẩm 

ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Kích thước 

sản phẩm 

Màu vải, 

chất liệu vải 

1 lớp hoặc 

2 lớp 

1 Áo bình Oxy 
 KT: dài 120 cm,  

đường kính 40cm   
 Vải kali cốt trắng   1 lớp   Cái  5 50.000 250.000 

2 Bao Mayo  KT: 120cm * 40cm  
 Vải kali cốt 

màu xanh cổ vịt  
 2 lớp   Cái  60 55.000 3.300.00 

3 
Bọc giường 

siêu âm 
 KT: 200cm*60cm*10cm  

 Chất liệu vải thun màu 

xanh da trời 
 1 lớp   Cái  2 110.000 220.000 

4 
Bọc giường 

siêu âm 
 KT: 180cm*60cm*10cm  

 Chất liệu vải thun màu 

xanh da trời 
 1 lớp   Cái  2 105.000 210.000 

5 Quần /áo mổ 

 Quần: Dài 90cm, mông 

130cm, ống 27 cm. 

Áo: Dài 70cm, ngực 120cm,  

vai 50cm, tay 25 cm  

 Vải kali cốt 

màu xanh cổ vịt  
 1 lớp   Bộ  160 225.000 36.000.000 

6 Quần /áo mổ 

 Quần: Dài 100cm, mông 

130cm, ống 27 cm 

Áo: Dài 80cm, ngực 130cm,  

vai 55cm, tay dài 28cm  

 Vải kali cốt 

màu xanh cổ vịt  
 1 lớp   Bộ  160 225.000 36.000.000 

7 Ra đắp  KT: 140cm*200cm  
 Vải kali cốt 

màu xanh cổ vịt  
 2 lớp   Cái  50 185.000 9.250.000 

8 
Săn gói dụng 

cụ 
 KT: 60cm * 70cm   Vải kali cốt trắng   2 lớp   Cái  10 15.000 150.000 

9 Săn mổ  KT: 100cm * 120 cm  
 Vải kali cốt  

màu xanh cổ vịt  
 2 lớp   Cái  100 100.000 10.000.000 



STT 
Tên sản 

phẩm 

Quy cách sản phẩm 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Kích thước 

sản phẩm 

Màu vải, 

chất liệu vải 

1 lớp hoặc 

2 lớp 

10 
Săn trải bàn 

Mayo 
 KT:  60cm * 80cm   Vải kali cốt trắng   2 lớp   Cái  100 75.000 7.500.000 

11 Săn vuông  KT: 100cm * 100cm   Vải kali cốt trắng   2 lớp   Cái  200 105.000 21.000.000 

12 Săn vuông  KT: 50cm * 50cm   Vải kali cốt trắng   2 lớp   Cái  100 30.000 3.000.000 

Tổng cộng       126.880.000 

 

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng./. 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:46:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Quốc Việt<viettq@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:56:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:56:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:56:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




