
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án 

mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

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;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

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 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

thực hiện mua sắm tập trung thuôc̣ phaṃ vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 299/TTr-SYT ngày 

25/10/2020; Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 479/BC-STC ngày    

05/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án 

mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020, bao 

gồm các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu 

- Gói thầu số 1: tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các 

gói thầu mua sắm tập trung vật tư y tế năm 2020 của Sở Y tế. 

- Gói thầu số 2: tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung vật tư y tế năm 2020 của Sở Y tế. 

- Gói thầu số 3: vật tư y tế thông thường, gồm 538 mặt hàng (chi tiết tại 

phụ lục 1 kèm theo). 

- Gói thầu số 4: vật tư y tế chạy thận nhân tạo, gồm 22 mặt hàng (chi tiết 

tại phụ lục 2 kèm theo). 

- Gói thầu số 5: vật tư y tế phẫu thuật ngoại khoa, gồm 78 mặt hàng (chi 

tiết tại phụ lục 3 kèm theo), trong đó: 

+ Phần 1: vật tư y tế phẫu thuật mắt, bao gồm 14 mặt hàng. 

+ Phần 2: vật tư y tế phẫu thuật chấn thương, bao gồm 64 mặt hàng. 

- Gói thầu số 6: vật tư y tế can thiệp tim mạch, gồm 55 mặt hàng (chi tiết 

tại phụ lục 4 kèm theo), trong đó: 

+ Phần 1: vật tư hỗ trợ, bao gồm 35 mặt hàng; 

+ Phần 2: dụng cụ can thiệp mạch vành, bao gồm 20 mặt hàng. 

2. Giá gói thầu 

Tổng giá trị 06 gói thầu là 103.199.651.776 đồng (bằng chữ: một trăm linh 

ba tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm năm mươi mốt nghìn bẩy trăm bẩy 

mươi sáu đồng), cụ thể: 

- Gói thầu số 1: 175.590.052 đồng. 

- Gói thầu số 2: 88.879.744 đồng. 

Giá 02 gói thầu trên (gói thầu số 1 và số 2) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

và các chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

- Gói thầu số 3: 51.972.215.800 đồng. 

- Gói thầu số 4: 21.205.035.430 đồng. 

- Gói thầu số 5: 15.364.405.750 đồng, trong đó: 

+ Giá phần 1 (vật tư y tế phẫu thuật mắt): 5.906.451.660 đồng; 

+ Giá phần 2 (vật tư y tế phẫu thuật chấn thương): 9.457.954.090 đồng. 

- Gói thầu số 6: 14.393.525.000 đồng, trong đó:  

+ Giá phần 1 (vật tư hỗ trợ): 2.852.425.000 đồng; 

+ Giá phần 2: 11.541.100.000 đồng. 

Giá 04 gói thầu trên (gói thầu số 3, 4, 5, 6) là sản phẩm mới 100%; đã bao 
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gồm VAT, chất lượng bảo đảm theo tiêu chuẩn, chi phí vận chuyển và bảo hành 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.  

3. Nguồn vốn 

- Đối với gói thầu số 1, 2: nguồn thu bán hồ sơ mời thầu vật tư y tế và 

nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Sở Y tế tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 

23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với gói thầu số 3, 4, 5, 6: ngân sách nhà nước, nguồn thu giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm: kinh phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả và nguồn 

thu trực tiếp từ người bệnh chi trả) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của các đơn vị. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu  

- Đối với gói thầu số 1, 2: chỉ định thầu rút gọn. 

- Đối với gói thầu số 3, 4, 5, 6: đấu thầu rộng rãi trong nước. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu (đối với gói thầu 3, 4, 5, 6): một giai 

đoạn hai túi hồ sơ. 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 11 năm 2020. 

7. Loại hợp đồng:  

- Đối với gói thầu số 1, 2: trọn gói.  

- Đối với gói thầu số 3, 4, 5, 6: theo đơn giá cố định.  

8. Thời gian thực hiện hợp đồng  

- Đối với gói thầu số 1, 2: 90 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

- Đối với gói thầu số 3, 4, 5, 6: 12 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám 

sát quá trình thực hiện theo quy định. 

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 Lạng Sơn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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