
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  1738  /QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2019
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trang thiết bị  

giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm  
Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ 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; Nghị 
định số 51/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng 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 Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn, trực 
thuộc Sở Y tế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Báo cáo thẩm định số 445/BC-SYT 
ngày 04/9/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2 
thuộc dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung như sau: 

1. Danh mục mua sắm: Mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2 thuộc dự án 
đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
tỉnh Lạng Sơn (chi tiết danh mục trang thiết bị tại phụ lục kèm theo). 

2. Dự toán mua sắm: Tổng dự toán 12.933.561.000 đồng (bằng chữ: 
Mười hai tỷ chín trăm ba mươi ba triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng 
chẵn), trong đó: 
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- Mua sắm trang thiết bị: 12.867.783.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ:  25.730.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: 12.868.000 
đồng. 

- Chi phí thẩm định giá: 27.180.000 đồng. 

(Chi tiết dự toán giá mua trang thiết bị tại phụ lục kèm theo). 

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu - Chương 
trình mục tiêu Y tế dân số. 

4. Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

5. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019. 

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục mua sắm 
trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh 
Lạng Sơn tại Điều 1 bảo đảm tiết kiệm và tuân thủ các quy định pháp luật hiện 
hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Trung tâm Kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 

 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên  

 - Như Điều 3; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
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Phụ lục: Danh mục mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2  
thuộc dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm  

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
ĐVT: Việt Nam đồng. 

TT Tên tài sản thẩm định 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

A  THIẾT BỊ PHỤC VỤ HIỆN TRƯỜNG 

I DỤNG CỤ LẤY MẪU, LƯU MẪU, BẢO QUẢN & VẬN CHUYỂN MẪU  

1 
Thùng vận chuyển mẫu 
(thùng nhựa bảo ôn 2 lớp)  

Cái 4 400.000 1.600.000

II TRANG THIẾT BỊ/DỤNG CỤ PHÂN TÍCH NHANH TẠI HIỆN TRƯỜNG 

2 Thiết bị nghiền mẫu cơ động Chiếc 1 175.000.000 175.000.000

B THIẾT BỊ PHỤC VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÔ CƠ - HỮU CƠ - VI SINH 

I THIẾT BỊ NHẬN VÀ LƯU MẪU  

3 Tủ lưu mẫu  Cái 1 60.000.000 60.000.000

4 Cân phân tích 4 số lẻ Chiếc 1 30.000.000 30.000.000

II THIẾT BỊ XỬ LÝ MẪU     

5 Máy lắc ngang  Cái 1 10.000.000 10.000.000

6 Nồi cách thủy (20 lít) Cái 1 20.000.000 20.000.000

7 Máy nghiền mẫu khô, ướt Chiếc 1 200.000.000 200.000.000

8 Máy đồng hóa mẫu Chiếc 1 120.000.000 120.000.000

9 
Máy hút chân không + 
phễu lọc + bình lọc 

Bộ 1 50.000.000 50.000.000

10 Lò nung (≥23 lít) Cái 1 260.000.000 260.000.000

11 Tủ sấy (≥60 lít) Cái 1 45.000.000 45.000.000

12 
Bộ làm sạch pipet bằng 
siêu âm 

Cái 1 25.000.000 25.000.000

III THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU   

13 Máy chuẩn độ đo thế Cái 1 600.000.000 600.000.000

14 
Máy đo pH (kèm các điện 
cực) 

Bộ 1 25.000.000 25.000.000

15 
Máy quang phổ hồng ngoại 
FTIR 

Bộ 1 1.800.000.000 1.800.000.000

16 
Máy thử độ hòa tan (8 viên 
nén/nang) 

Cái 1 700.000.000 700.000.000

17 Máy đo tỷ trọng cầm tay  Cái 1 100.000.000 100.000.000
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TT Tên tài sản thẩm định 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

18 Máy đo tỷ trọng để bàn  Cái 1 274.776.000 274.776.000

19 Bộ quả cân  Bộ 1 80.000.000 80.000.000

20 
Hệ thống quang phổ hấp 
thụ nguyên tử 

Hệ 
thống 

1 2.700.000.000 2.700.000.000

21 
Thiết bị phá mẫu bằng lò vi 
sóng dùng để chuẩn bị mẫu 

Bộ 1 800.000.000 800.000.000 

IV PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH  

22 
Tủ cấy vi sinh đôi dòng khí 
ngang 

Bộ 1 100.000.000 100.000.000

23 
Bộ lọc thử màng độ vô 
khuẩn 

Bộ 1 52.207.000 52.207.000

24 
Máy khuếch đại và đếm 
khuẩn lạc 

Cái 1 90.000.000 90.000.000

25 Buồng thổi khí vô trùng Cái 1 170.000.000 170.000.000

26 Tủ ấm (60 lít) Cái 1 22.000.000 22.000.000

27 Tủ lạnh âm sâu (-80 độ C)  Cái 1 280.000.000 280.000.000

28 Nồi hấp tiệt trùng (100 lít) Cái 1 300.000.000 300.000.000

V THIẾT BỊ AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM  

29 
Hệ thống xử lý nước thải 
lỏng 

Hệ 
thống 

1 1.500.000.000 1.500.000.000

30 Hệ thống xử lý khí thải  
Hệ 

thống 
1 2.000.000.000 2.000.000.000

31 Tủ hút khí độc  Cái 1 90.000.000 90.000.000

32 
Tủ đựng hóa chất có lắp hệ 
thống hút mùi hoặc thông 
gió 

Cái 2 93.600.000 187.200.000

Tổng 32 danh mục hàng hóa 12.867.783.000

 
Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi 

ba nghìn đồng. 
(giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, kiểm định, đào tạo 

chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại nơi sử dụng)./. 
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