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THÔNG BÁO
Về việc mời tham gia đấu thầu
Gói thầu: “Mua thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2019”

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông mời các nhà thầu có năng lực cung
cấp các loại hàng hóa của gói thầu tham gia đấu thầu. Thông tin cụ thể của gói
thầu như sau:
1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.
2. Tên gói thầu: Mua thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2019.
3. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa (Mua 12 loại hàng hóa, xem chi tiết
trong hồ sơ mời thầu).
4. Giá gói thầu: 379.990.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín triệu chín trăm
chín mươi nghìn đồng).
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn giảm chi sự nghiệp y tế năm
2019 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông).
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 10 giờ, ngày 12 tháng 7
năm 2019 đến trước 10 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành HSMT:
- Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông
- Địa chỉ: ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang.
- Điện thoại liên hệ: 0273 3530 930
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu:
- Giá bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng;

- Hình thức bảo đảm: Đặt cọc hoặc Bảo lãnh ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2019.
Trên đây là nội dung thông báo mời thầu. Các nhà thầu cần biết thêm thông
tin xin liên hệ số điện thoại nêu trong Thông báo này (gặp KT Hồng)./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Mạng đấu thầu Bộ KHĐT;
- Phổ biến rộng rãi;
- Lưu.
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