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QUYET DNH 
ye viêc phê duvêt du toán và k hoich Iya chçn nhà thu: Mua sam giu'ô'ng 

cho ngu'ô'i each ly tp trung dê phông, chng d!ch  Covid-19 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHiA 

Can th Lut T ch&c chInh quyJn dia  phwong ngày 19/6/2015, 
Can cz- Lut tha dói, bô sung môt so diéu cüa Luát TO chz-c ChInh pith và 

Ludt TO chj'c chinh quyên dja phitong ngày 22/1 1/2019, 
Can thLuct Dáu tháu ngày 26/11/2013; 
Can c& Nghj djnh sO 63/2014/ND-GP ngày26/6/2014 cüa C'hInh phü quy 

djnh chi tiét thi hành môt sO diéu cüa Luit Ddu tháu ye 4ta chQn nhà tháu; 
Can th Nghj Quyet sO 79/NQ-CP ngày 22/7/202 1 cüa C7iInh pith ye mua 

sam thuOc, hóa chat, vat tw, trang thiêt bj, phu'ong tién phuc vy phông chOng djch 
ovid-19, 

Can c& ThOng tw sO 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa B Kê hogch 
và Dáu tit quy djnh chi tiêt ye kê hoach lita chQn nhà thdu; 

Can c& ThOng tu sO 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 cña B3 Tài chInh quy 
djnh chi tiét vic si' dung vOn nhà ntthc dé mua sam nhám duy fri hogt d3ng 
thtthng xuyên cüa cci quan nha nithc, don vi thu3c 4-c hwng vu trang nhán dan, 
don vj sir nghip cOng 4p, tO chic chInh trj, to chic chInh trj - xii h5i, tO chik 
chInh trj xii h5i - nghê nghip, tO ch&c xii h3i, tO chzc xii h5i - nghê nghip; 

Can cii' COng van sO 4841/B TC-HGSN ngày 12/5/2021 cza Bô Tài chInh ye 
vic nguOn ldnh phi, cci ché mua sam trong diéu kin cO dich  bnh Covid-19, 

C'án c& Quyêt djnh sO 1013/QD-UBND ngày 12/8/2021 cia 3hi tjch UBND 
thành phO Gia NghTa ye vic bO sung, ho trç/ kinh phI nám 2021, 

Theo dé nghj cüa Trung tam tê thành phO Gia Nghia tgi Ta trinh sO 
274/TTr-TTYT ngày 20/9/2021 ye vic thám djnh, phê duyt dir toán và ké hoach 
lra chQn nhà thau dir toán. Mua gitr&ng cho ngirài cách ly, 

Theo dé nghj cza phông Tài chInh - Ké hooch than/i phO tgi Báo cáo thám 
djnh sO 96/KQTD-TCKH ngày 05/10/2021 ye dir toánvà ké hogch ly'a chQn nhà 
tháu.• Mua sm giirO'ng cho ngzrài cách ly tip trung dé phông, chOng djch Covid-
19. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt dir toán và kê hoich lira ch9n nhà thu: Mua sm giix&ng 
cho ngtr1i each ly tp trung dé phông, chông djch Covid- 19; vâi nti dung chInh 
nhi.r sau: 
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i. Ten dir toán: Mua sm gii.thng cho ngi.thi cách ly tp trung dé phông, 
chông djch Covid-19. 

2. Chü dâu tu, ben mi thâu: Trung tam té thành phô Gia Nghia. 
3. Ni dung, quy mô dij toán: Mua sam giithng cho ngui each ly tp trung 

dê phông, chông djch Covid- 19, so luqng: 70 cái (dtc diem kinh tê - k thut: Chi 
tiêt theo bao giá cüa dan vi cung cap hang boa). 

4. Tong giá trj dr toán: 150.000.000 dng (M5t tram näm mircti triu t!ông). 
(Bang lông hitp  dr loan clii tiêt nhwphyIc dInh kern). 

5. Nguôn kinh phi thirc hin: Ngân sách thành phô. 
6. Thii gian thirc hin: Näm 202 1. 
7. Kê hoach lua ch9n nhà thâu: 
- Ten gói thâu: Cung cap, lap dt gitthng cho ngtthi cách ly. 
- Giá gói thâu: 150.000.000 dông. 
- Nguôn kinh phi: Ngân sách thành phô. 
- HInh thüc lira chQn nba thâu: Chi djnh thâu rot gun. 
- Thii gian bat dâu to chtrc hra chçn nhà thâu: Qu IV näm 2021. 
- Loi hçrp dông: Hcip dông tr9n gói. 
- Th&i gian thirc hin hçip dOng: 10 ngày. 
8. Các ni dung khác: Yêu cau Trung tarn Y tê thành phô tO chirc cp nht 

thông tin dir toan vã ké hoach  hra chçn nhà thâu theo kiên thâm djnh cüa phông 
Tài chinh - Ké hoach thành phô tai  Báo cáo thâm djnh so 96/KQTD-TCKH ngày 
05/10/2021 dé tO chrc thrc hin theo dung quy djnh. 

Diu 2. 
1. Trung tam t thành phi (Chü du tu, ben m?ii thu) có trách nhim thijc 

hin các ni dung ghi ti Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay; to chüc quãn I dr toán và 
1ra chçn nhà thâu theo dung các quy djnh hin hành; dOng thii chju trách nhim 
ye tInh chInh xác, hçip pháp cOa dr toán và kê hoach hra ch9n nhàthâu dé xuât. 

2. PhôngTài chInh - Ké hoach thành phô chju trách nhirn ye tinh chInh xác, 
pháp 1r cüa két qua thâm djnh dir toán tti Báo cáo thâm djnh sO 96/KQTD-TCKI-I 
ngày 05/10/202 1. 

Diu 3. Quyêt djnh nay Co hiu hrc kê tü ngày k. 
Chánh Van phOng I-IDND & UBND thành phô, Tru&ng phOng Tài chInh - 

Kê hoach, Giám dôc Trung tam Y tê thành phô và Thu tri.thng các dan vj có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhn: 
- Nhu Diëu 3; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Phông Y t TP 
- LLru: VT, TCKH (K)• 

 

Do Tan Stro'ng 
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(Kern theo Quyet djnh só 

cia Chi tjc 

'gàyc  thángi.Q nám 2021 
I Gia Nghia) 

Don vi iInh: Dnc. 

DIJ' TOAN: MUA SAM GHfNG CH LV TP TRUNG BE PHONG, 

STT Khoin muc DVT 
So 

krong 
Don giá 

, 
truroc thue 

Thành tin 

I Ghrängchongtricách1y Cái 70 1.948.052 136.363.640 

2 Thuë giá trj gia tang (10%) 13.636.364 

TONG CQNG (LAM TRON) 1+2 150.000.000 

Bang chfr: Mj3I tram nàm mwo'i triu dong./. 

Ghi c/ia:  

- Dc dim kinh t - k thut: Chi tit theo báo giá cüa dn vi cung cp hang hóa có giá thp nMt. 
- Giã trén bao grn: Chi phi 4n chuyn; Ip dt tai  dan vj mua sAm, sr diing; bão hành 12 tháng k tr ngày ban giao. 
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