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QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy năm 2021 do Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận làm chủ đầu tư 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CĐYT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc 

Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 tháng 3 năm 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 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục 

vụ giảng dạy năm 2021 do Trường Cao đẳng Y tế làm chủ đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CĐYT ngày 07/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc hủy gói thầu mua sắm trang thiết bị 

phục vụ giảng dạy năm 2021; 

Căn cứ đề nghị của Trung tâm Mua tài sản công tại Công văn số 

270/TTMTSC-NV ngày 07 tháng 10 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt E-

HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2021 và 

Báo cáo thẩm định E-HSMT (lần 2) của Tổ thẩm định E-HSMT lập ngày 11 

tháng 10 năm 2021. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1 Phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu mua sắm trang thiết bị phục 

vụ giảng dạy năm 2021 do Trường Cao đẳng Y tế làm chủ đầu tư với nội dung 

chủ yếu như sau: 



1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2021.  

2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí chi công việc năm 2021 (các nhiệm vụ 

phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh) tại Quyết định số 3039/QĐ-

UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh và nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp của Trường Cao dẳng Y tế. 

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng 

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2021 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

8. Nội dung E-HSMT: Có E-HSMT kèm theo 

9. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT: Theo E-HSMT  

Điều 2. Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán căn cứ vào kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu và E-HSMT đã được phê duyệt phối hợp cùng với đơn vị tư vấn 

đấu thầu (Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận) tiến hành các thủ tục 

lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2021 nói trên 

theo đúng quy định hiện hành.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TC-HC (Thuận). 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Chương 
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