UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1812/SYT-KHTC

Đắk Nông, ngày 02 tháng 08 năm 2022

V/v mời các đơn vị tư vấn lập
cấu hình, tính năng kỹ thuật và
thẩm định giá Hệ thống cộng
hưởng từ (MRI) 1,5 Tesla

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định 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 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 10/07/2020 của 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 1274/QĐ-UBND ngày 29/07/2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Đăk Nông về mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà
nước.
Nhằm triển khai công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công
tác chuyên môn cho các sơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tuân thủ các quy
định hiện hành. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đang triển khai thuê các đơn vị tư vấn
thực hiện Lập cấu hình, dự toán thiết bị và Thẩm định giá thiết bị đối với Hệ
thống cộng hưởng từ (MRI) 1,5 Tesla cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Sở
Y tế kính mời các công ty, đơn vị tư vấn có quan tâm thực hiện một số nội dung
cụ thể như sau:
1. Các đơn vị quan tâm, đủ năng lực thực hiện Lập cấu hình, dự toán thiết
bị và Thẩm định giá thiết bị đối với Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 1,5 Tesla
cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông tham gia báo giá và gửi kèm theo các hồ
sơ năng lực của đơn vị về Sở Y tế xem xét, phối hợp triển khai thực hiện theo
quy định.
Lưu ý: Trong trường hợp các đơn vị đã từng thực hiện Lập cấu hình, dự
toán thiết bị và Thẩm định giá thiết bị đối với Hệ thống cộng hưởng từ (MRI)
1,5 Tesla cho các đơn vị khác, đề nghị có gửi kèm theo hồ sơ có liên quan để Sở
Y tế có căn cứ xem xét, đánh giá năng lực thực hiện các hợp đồng tương tự.

2. Thông tin báo giá và các hồ sơ kèm theo gửi về Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
(thông qua phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 10/08/2022, địa chỉ: đường
Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Số điện thoại: 02613.544.022
Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (Tu).
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