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Da   sá     à t ầu đ t yêu  ầu về kỹ t u t gói t ầu  

“ ua sắm gă g  á     i t   tru g  ấ  địa   ươ g  ăm 2021 - 2022” 
 

Kính gửi: Liên danh Công ty TNHH y tế Hồng Phúc và Công ty cổ phần Merufa 

 

C n c  Quyết định số 953/QĐ-SYT ngày 11 tháng 10 n m 2021 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ 

thuật gói thầu “Mu  sắ       c c loại tập tru   cấp đ   p ươ            - 

    ”, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  in thông  áo nh  sau: 

1. Danh sách nhà thầu đạt   u cầu v     thu t:  

Liên danh Công ty TNHH y tế Hồng Phúc và Công ty cổ phần Merufa 

2. Thời gian mở HSĐX tài chính: 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  in m i nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật đ ợc 

nêu tại Mục 1 đến tham dự mở Hồ sơ đề  uất tài chính vào th i gian và địa điểm 

nh  sau: 

- Th i gian mở Hồ sơ đề  uất tài chính: Lúc 14 gi  30 ngày 12 tháng 10 n m 

2021. 

- Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Số 01, đ  ng Phạm V n 
Đồng, ph  ng Ph ớc Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính m i nhà thầu đến tham dự mở Hồ sơ đề 

 uất tài chính đúng th i gian và địa điểm nêu trên. 

Tr n tr ng./. 

Nơi nh n: 
- Nh  trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- L u VT, KHTC. 
 

      Ố  

 

 

 

 

 
 P  m  i      
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T13:55:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-10-11T15:05:44+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-10-11T15:06:10+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




