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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BỆNH VIỆN KIẾN AN 

 

Số: 383 /QĐ-BVKA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày 30  tháng 03  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Mua sắm Bộ dây truyền dịch( Lần 2) năm 2022 của Bệnh viện Kiến An 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN KIẾN AN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 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 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc 

sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn 

vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Hải Phòng về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ công văn số 4174/STC-GCS ngày 23/12/2019 của Sở Tài chính về việc thực hiện mua 

sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố;  

Căn cứ công văn số 604/SYT-NVD ngày 10/3/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo công văn số 4174/STC-GCS ngày 23/12/2019 của Sở Tài 

chính; 

           Căn cứ quyết định số 373/QĐ-BVKA ngày 28/03/2022 của giám đốc bệnh viện Kiến An về việc 

phê duyệt Dự toán, nguồn vốn Mua sắm Bộ dây truyền dịch( Lần 2) năm 2022  

           Căn cứ tờ trình số 374/TTr- TMS  ngày 28/03/2022 của tổ mua sắm về việc đề nghị phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Bộ dây truyền dịch( Lần 2) của Bệnh viện Kiến An 

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Ban mua sắm về việc tham gia ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Mua sắm Bộ dây truyền dịch( Lần 2) năm 2022 của bệnh viện Kiến An. 

      QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Bộ dây truyền dịch( Lần 2) năm 2022  

của Bệnh viện Kiến An, theo nội dung sau:  

- Tên dự toán: Mua sắm Bộ dây truyền dịch( Lần 2) năm 2022  của Bệnh viện Kiến An. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Kiến An. 

- Quy mô: Gói thầu bao gồm 01 vật tư y tế (Danh mục, chủng loại, số lượng, đơn giá theo 

Tờ trình số  374  /TTr- TMS ngày 28/03/2022) 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Kiến An. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Kiến An. 

- Tổng giá trị dự toán: 99.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn  

đồng). Gồm: 

 

 






