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Số: 225/QĐ-TTYT Cô Tô, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị phục vụ 
công tác phòng chống dịch năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ 

 
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 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 
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 TTYT 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 206/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 2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác 

phòng chống dịch năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô; 

Căn cứ TBMT số IB2200040293 – 00 đăng tải ngày 09/11/2022 trên hệ thống đấu thầu 
Quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị 

phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô, gồm 
các nội dung chính sau:  

Nhà thầu trúng thầu: Không có 

Lý do: Không có nhà thầu tham dự 
 

Điều 2. Bên mời thầu hủy thầu theo quy định tịa mục 30.1, khoản a, E-HSMT: 

“Không có nhà thầu tham dự hoặc tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu 
nêu trong E-HSMT”. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đơn vị tư vấn và các phòng ban 
có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ phận CNTT (đăng tải website TT) 
- Lưu: VT, KHNV 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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