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SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          BỆNH VIỆN BÀ RỊA                                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

                  

          Số:             /QĐ – BVBR                                        TP.Bà Rịa, ngày        tháng      năm  2019   

        

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Mua đầu dò Linear cho máy siêu âm  

Model: SonoAce R5, Hãng Samsung Medison 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BÀ RỊA 

 

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 26/06/2014 của Chính phủ về việc 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, 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, đơn vị vũ trang nhân dân; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày  20   tháng  8  năm  2019 giữa bệnh viện 

Bà Rịa và Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương; 

Xét đề nghị của phòng VT-TBYT, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Nay chỉ định đơn vị Mua đầu dò Linear cho máy siêu âm – Model: SonoAce 

R5, Hãng Samsung Medison, Cụ thể như sau:  

- Tên đơn vị được chỉ định: Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương 

- Tên gói thầu: Mua đầu dò Linear cho máy siêu âm – Model: SonoAce R5, Hãng 

Samsung Medison 

- Tổng giá trị được duyệt: 99.000.000 đồng.(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng) 

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói 

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện Bà Rịa 

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

   

Điều 2. Đơn vị cung cấp có trách nhiệm thực hiện đúng như theo nội dung tại điều 1. 

Phòng VT-TBYT chịu trách nhiệm đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị được chọn cung 

cấp đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.  
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Điều 3. Quản lý phòng VT-TBYT; Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và Công ty cổ 

phần trang thiết bị y tế Đại Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

                                                 GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:         

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,TTB 
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