
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Thay thế vật tư, bảo dưỡng 

hệ thống Oxy trung tâm 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 của Quốc hội; 

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 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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 906/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế về việc ban 

hành Quy trình thực mua sắm tài sản, hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-SYT ngày 18/7/2022 của Sở Y tế Quảng 

Ninh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (Đợt 3) – Kinh phí 

không tự chủ sửa chữa CSVC, thiết bị nâng cao năng lực CSYT; 

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTYT  ngày 29/11/2022 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Thay thế vật tư, bảo 

dưỡng hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô; 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TTYT  ngày 22/11/2022 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay 

thế vật tư, bảo dưỡng hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 05/12/2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm tại Tờ trình số 67/TTr-HĐMS ngày 

06/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ CÔ TÔ 
 

Số: 237/QĐ-TTYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cô Tô, ngày 06  tháng 12 năm 2022 



Điều 1. Phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu:  Thay thế vật tư, bảo 

dưỡng hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô với các nội dung 

sau: 

1. Nội dung mua sắm: Thay thế vật tư, bảo dưỡng hệ thống Oxy trung tâm 

cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô. 

2. Tên đơn vị thực hiện:  

- Công ty TNHH Việt Com. 

- Địa chỉ: BT4-4, TC5-BCA, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 

3. Tổng giá trị: 80.000.000VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn./.) 

(Phụ lục chi tiết đính kèm). 

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển đến Trung 

tâm Y tế huyện Cô Tô. 

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí không tự chủ  năm 2022 

6. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và làm căn cứ để Hội 

đồng mua sắm, sửa chữa triển khai các thủ tục tiếp theo theo qui định. 

Điều 3. Các ông, bà: Trưởng phó, phụ trách các khoa, phòng liên quan 

của Trung tâm; Nhà thầu trúng thầu căn cứ thực hiện Quyết định này và triển 

khai các bước tiếp theo theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- BGĐ (đ/b); 
- Như điều 3 (t/h); 

- Bộ phận CNTT (đăng tải Website); 
- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục chi tiết 
 ( Kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-TTYT ngày 06/12/2022) 

STT Danh mục ĐVT SL ĐƠN GIÁ 
THÀNH 

TIỀN 

 Hệ thống Oxy trung tâm HT  01   

1 Phần vật tư       18.000.000  

 
- Dầu máy hút VM100 Lít 20 900.000 18.000.000 

2 

Phần bảo dưỡng toàn bộ hệ thống 
(07 Hộp van kèm báo động, 147 Ổ 
khí oxy, khí nén, hút, hút khỉ thải 
gây mê, 01 giàn gom bình khí oxy, 

Tay kỹ thuật treo trần phẫu thuật, 
trung tâm khí hút, trung tâm khí 

nén)  

HT 01 62.000.000 62.000.000 

Tổng cộng (1+2)    80.000.000 

Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn./. 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành 
thử và bàn giao tại đơn vị sử dụng, (các lần sửa chữa tiếp theo trong vòng 03 tháng 

nếu không phải thay thế vật tư, linh kiện). Vật tư thay thế mới 100%. 

 

 

 

 
 

 


