
 
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:            
V/v Mời báo giá chi phí thẩm định giá 

thiết bị thuộc dự án: Đầu tư xây mới, 

cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết 

bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật 

tỉnh Đắk Nông. 

Đắk Nông, ngày         tháng 02 năm 2023 

  

 

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn Thẩm định giá. 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

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 Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây 

mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật 

tỉnh Đắk Nông. 

Nhằm triển khai công tác đầu tư tuân thủ các quy định hiện hành, Sở Y tế 

tỉnh Đắk Nông mời nhà thầu báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị thuộc dự án: 

Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm 

soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông. Thông tin chi tiết về gói thiết bị như sau: 

1. Về quy mô thiết bị đầu tư: Thiết bị y tế và thiết bị xử lý nước thải. 

2. Dự toán gói thiết bị khoảng 11.817.966.000 đồng (Bằng chữ: Mười một 

tỷ, tám trăm mười bảy triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn). 

Các nhà thầu quan tâm gửi báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị về Sở Y tế 

tỉnh Đắk Nông (thông qua phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/02/2023, 

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; 

- CDC (Đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC (Ta). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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