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      BỘ Y TẾ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

         Số:  1516/QĐ-BVC                 Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2020 

    
          

  QUYẾT ĐỊNH  

     Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

        Mua Máy tách chiết DNA/RNA tự động 12 vị trí  

       phục vụ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

       bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị cho Bệnh viện C Đà nẵng 

                   bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
 

                GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 5332/QĐ-BYT ngày 11/11/2019 của Bộ Trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện C Đà 

Nẵng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết 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 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 tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp 

Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-BVC ngày 20 tháng 10 năm 2020 của 

Giám đốc Bệnh viện C Đà nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua Máy tách chiết DNA/RNA tự động 12 vị trí để phục vụ công tác phòng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của 

các đơn vị cho Bệnh viện C Đà nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; 
 

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của 

Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Bộ y tế phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các 

đơn vị thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ ý kiến thẩm định của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu mua Máy tách chiết DNA/RNA tự động 12 vị trí để phục vụ công tác 

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bằng nguồn kinh phí hỗ 

trợ của các đơn vị cho Bệnh viện C Đà nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19 tại văn bản ngày 06 tháng 11 năm 2020;   
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 Xét đề nghị của Tổ thẩm định kết quả xét chọn tại Tờ trình ngày 06 

tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 

Máy tách chiết DNA/RNA tự động 12 vị trí để phục vụ công tác phòng chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Vật tư-TBYT. 
 

QUYẾT ĐỊNH : 
 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Máy tách 

chiết DNA/RNA tự động 12 vị trí để phục vụ công tác phòng chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp Covid-19, với những nội dung sau: 

STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trúng 

thầu 

( có VAT) 

Đơn vị trúng 

thầu 

1 

Máy tách chiết 

DNA/RNA tự động 12 vị 

trí 

Model: magLEAD12gC 

Hãng sx  : PSS 

Nước sx  : Nhật bản 

Năm sx   : 2020 

cái 01 880.000.000 

 

Công ty TNHH 

Khoa học  

Hợp Nhất 

 Tổng cộng   880.000.000  
 

Điều 2. Ông Trưởng phòng Vật Tư - TBYT được phép làm thủ tục 

thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn nhà thầu có tên tại điều 

1 theo đúng pháp lệnh về hợp đồng kinh tế hiện hành trình Giám đốc xem xét 

và ký kết theo một số điều khoản sau: 

- Hình thức thực hiện hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

- Nguồn kinh phí thực hiện : nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị 

cho Bệnh viện C Đà nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

- Giá trị hợp đồng bao gồm các loại chi phí: khảo sát, lắp đặt, kiểm 

định, vận hành thử, bảo hành bảo trì, phí ủy thác nhập khẩu, phí vận chuyển 

nội địa đến nơi lắp đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ. Giá toàn bộ thiết bị 

(kể cả phụ kiện lắp đặt), thuế VAT và các loại thuế khác. 

- Thiết bị mua sắm phải đảm bảo chất lượng, đúng mẫu mã đã chào giá 

trong hồ sơ năng lực cung cấp thiết bị và lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 

 

Điều 3. Ông Trưởng phòng Vật Tư - TBYT có trách nhiệm quản lý việc 

mua sắm TTBYT cùng với Phòng Tài chính Kế toán thực hiện thanh quyết 

toán theo đúng quy trình hiện hành của Nhà nước. 
 

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 5. Các ông Trưởng Phòng Vật tư- TBYT, Trưởng phòng Tài chính 

Kế toán và các bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này.  
 

 

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 

- Lưu VTTB;                   (Đã ký) 
- Lưu văn thư. 

 

          

         Nguyễn Trọng Thiện 

 

       
                                                                      

 

 

        


