
            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 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

sửa chữa, thay thế phụ kiện máy xét nghiệm huyết học 18 thông số  

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 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018  của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định v/v Ban hành 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 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 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 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 2514/QĐ-BV ngày 01/8/2022 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt dự toán gói thầu Sửa chữa, thay thế phụ kiện máy xét nghiệm 

huyết học 18 thông số phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn; 



Căn cứ Quyết định số 2550/QĐ-BV ngày 08/8/2022 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, thay thế phụ kiện 

máy xét nghiệm huyết học 18 thông số phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-BV ngày 12/8/2022 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt E-HSMT/SCMXP100 gói thầu Sửa chữa, thay thế phụ kiện máy 

xét nghiệm huyết học 18 thông số phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn; 

Xét theo đề nghị của Tổ thẩm định thầu tại Báo cáo thẩm định số 05/BC-

TTĐT  ngày 05/9/2022 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa 

chữa, thay thế phụ kiện máy xét nghiệm huyết học 18 thông số 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 Sửa chữa, thay thế phụ 

kiện máy xét nghiệm huyết học 18 thông số phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau: 

1. Nhà thầu được lựa chọn:  

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) 

          Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P.Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, Bình Định. 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 17.380.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy 

triệu, ba trăm tám mươi 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        /9/2022  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

 

Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số 

Model: XP-100 

Seri: C0503 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

1 

 

Sensor cảm biến áp lực 

âm vacuum  

Hãng SX: Sysmex 

Nước SX: Nhật Bản 

(Phù hợp với may xét 

nghiệm 18 thông số XP-

100) 

Tiến hành sửa 

chữa, thay thế 

phụ kiện ráp 

đặt vào máy, 

cân chỉnh vận 

hành thử đảm 

bảo thiết bị 

hoạt động tốt 

01 Cái 8.690.000 8.690.000 

2 

Sensor cảm biến áp lực 

dương pressure 

Hãng SX: Sysmex 

Nước SX: Nhật Bản 

(Phù hợp với may xét 

nghiệm 18 thông số XP-

100) 

01 Cái 8.690.000 8.690.000 

Tổng cộng   17.380.000 

(Bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) 
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