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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân
dân huyện Tân Phú Đông về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã;
Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân
dân huyện Tân Phú Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói
thầu Mua thiết bị nha khoa năm 2019;
Căn cứ Tờ trình số 155/TTr-TrT ngày 02/8/2019 của Trung tâm Thông
tin-Tư vấn-Dịch vụ tài chính Tiền Giang về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019;
Căn cứ Báo cáo số 0205/BCTĐ-TP ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH
MTV Tư vấn CNTT Thiên Phú về báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu như sau,
1/ Tên dự toán mua sắm: Mua thiết bị nha khoa năm 2019.
2/ Tên gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019 (theo Quyết định số
1275/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông).
3/ Nguồn vốn: Chi từ nguồn giảm chi sự nghiệp Y tế năm 2019 của Trung
tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.

4/ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
Chào hàng cạnh tranh thông thường.
5/ Kết quả lựa chọn nhà thầu:
a) Tên nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
b) Địa chỉ nhà thầu trúng thầu: 17 Đường số 3A, P. Bình Hưng Hòa B,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
c) Số điện thoại liên lạc: 028.36 36 55 15
d) Giá trúng thầu: 496.452.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu
triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn đồng).
6/ Loại hợp đồng: Trọn gói.
7/ Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.
Điều 2. Giao Tổ đấu thầu, được thành lập theo Quyết định số 241/QĐTTYT ngày 03/7/2019 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về
việc thành lập Tổ đấu thầu của Trung tâm Y tế thực hiện các nhiệm vụ:
- Hoàn chỉnh nội dung Hợp đồng với nhà thầu trình Giám đốc phê duyệt;
- Đôn đốc nhà thầu thực hiện gói thầu đúng các nội dung đã ký kết hợp
đồng; giao hàng đúng tiến độ thời gian qui định;
- Phối hợp với nhà thầu để tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra hàng hóa và bàn
giao hàng hóa cho đơn vị sử dụng;
- Sau khi nhận đủ hàng hóa, phối hợp với nhà thầu để tham mưu Giám
đốc thực hiện thanh lý hợp đồng, chuyển tiền cho nhà thầu.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, nhà thầu có tên tại Điều 1, Tổ đấu
thầu nêu tại Điều 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hệ thống đấu thẩu điện tử;
- Trang web TTYT;
- Văn phòng điện tử:
- Lưu.
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