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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM Y TẾ CÔ TÔ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 332/CV-TTYT 

Về việc: làm rõ E-HSDT 

Cô Tô, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

           
Kính gửi: LIÊN DANH MINH TÂM - VIETMED 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Thủ tướng chính 

phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-TTYT ngày 24/10/2022 của Giám Đốc Trung 
tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc 
dự toán: Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTYT ngày 08/11/2022 của Giám Đốc Trung 
tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết 
bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô; 

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số: 724/2022/HĐTV- BVĐKTH ký ngày 28/10/2022 
về việc Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết 
bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô; 

Căn cứ E-HSMT và E-HSDT của nhà thầu tham;  
Căn cứ Công văn số 724-1/CV-TVVL ngày 29/11/2022 về việc làm rõ E- 

HSDT của nhà thầu tham dự gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công 
tác chuyên môn năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô. 

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia nhận thấy có một số nội 
dung của nhà thầu tham dự thiếu tài liệu chứng minh. Vì vậy để có đầy đủ thông tin 
đánh giá các E-HSDT, căn cứ khoản 1, Điều 16, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bên 
mời thầu – Trung tâm Y tế huyện Cô Tô yêu cầu nhà thầu tham dự bổ sung tài liệu, 
làm rõ E- HSDT, cụ thể như sau: 

Nội dung 1: Theo yêu cầu tại chương III, E-HSMT yêu cầu Kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự: “Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 
hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) 
hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 
thời điểm đóng thầu: 

Hợp đồng tương tự là hợp đồng: 
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- Có tính chất tương tự:Là hàng hóa có cùng mã HS được xác định theo Thông 
tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự là 
trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa theo mã HS (tương ứng với 4 số đầu tiên của 
bộ mã) nêu tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT: 9018.xx.xx, 8421.xx.xx, 9027.xx.xx” 

Căn cứ theo thỏa thuận liên danh, nhà thầu Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm 
tham dự cung cấp Bộ đặt nội khí quản, Máy li tâm đa năng, máy xét nghiệm sinh 
hóa yêu cầu hợp đồng tương tự là hợp đồng cung cấp trong đó hàng hóa có 4 số đầu 
tiên của bộ mã HS là 9018.xx.xx, 8421.xx.xx, 9027.xx.xx. Nhà thầu kê khai hợp 
đồng số 341/HĐMBHH/H06-2020 ngày 31/12/2020 ký với Cục Y tế, Bộ Công An 
cung cấp Trang thiết bị y tế trong đó có 4 số đầu tiên của bộ mã HS 8421, 9027.  

Đề nghị nhà thầu bổ sung hợp đồng tương tự đã được kê khai trên hồ sơ năng 
lực của nhà thầu trên Hệ thống theo quy định tại tại điểm đ, khoản 2, điều 32, 
thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 trong đó có 4 số đầu tiên của bộ mã 
HS 9018. 

Nội dung 2: Đối với mặt hàng Bộ đặt Nội khí quản có camera, 4 lưỡi. Đề nghị 
nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh kê khai giá theo đúng mã hàng hóa (phụ kiện) 
chào thầu 

Văn bản làm rõ E-Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải được gửi qua hệ thống đấu 
thầu Quốc gia. Không chậm quá 03 ngày, kể từ ngày đăng tải. Nếu quá thời hạn nêu 
trên, tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá E-HSDT theo như tài liệu mà nhà thầu đã 
nộp trên Hệ thống Đấu thầu Quốc gia. 

Thông tin do nhà thầu cung cấp sẽ là cơ sở để Đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá. 
Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tổ chuyên gia - Công ty Cp TV Vạn Long; 
- Lưu VT. 
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Nguyễn Thanh Giang 
 


