UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ
Số: 752/QĐ- SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
“Mua sắm trang phục bảo hộ, khẩu trang phục vụ công tác
phòng chống dịch COVID-19 năm 2021”

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
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 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch 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, 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 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy
định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công
lập;
Căn cứ Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày
30/01/2020 về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng
đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày
16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị Quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ
máy Sở Y tế;
Căn cứ Quyết định 189/QĐ-SYT ngày 29/01/2021 về việc giao dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài chính
về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh COVID19;
Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 10/6/2021 của
Tổ Thẩm định kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật
tư, hóa chất, sinh phẩm; Tờ trình số 377/TTr-KSBT ngày 26/5/2021 của Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua
sắm trang phục bảo hộ, khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch
COVID-19 năm 2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh với nội dung
như sau:
1. Kế hoạch mua sắm
- Danh mục, số lượng mua sắm: Mua sắm trang phục bảo hộ, khẩu trang
phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 (Phụ lục: Danh mục,
số lượng mua sắm kèm theo).
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.
- Tổng mức kinh phí dự kiến: 487.300.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm
tám mươi bảy triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).
- Nguồn kinh phí: Quyết định 189/QĐ-SYT ngày 29/01/2021 của Sở Y
tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh chịu trách nhiệm tổ
chức chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện kịp thời, công
khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo phục vụ công tác phòng chống
dịch COVID-19 và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành có liên
quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PGĐ Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC, Tổ thẩm định.
Gửi VB giấy và điện tử.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 751 /QĐ-SYT ngày 23 /6/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh)

1. Danh mục, số lượng mua sắm

STT

1

2

3

Tên hàng

Trang phục bảo hộ 7
món (mũ, găng tay,
bao giày, áo, quần,
kính)

Khẩu trang N95/3M

Khẩu trang y tế

Đơn
vị
tính

Quy
cách

Thông số kỹ thuật

Hãng sản
xuất/Xuất
xứ

Phân
nhóm
theo
TT14

Bộ

1 bộ/
1 túi

- Bộ trang phục phòng dịch 7 món (Quần, áo, mũ,
kính, khẩu trang, bao giầy, găng tay). Chất liệu vải
không dệt Poly propylenne thông thống, dễ chịu
khi sử dụng

Phúc HàViệt Nam

Nhóm
6

3.200

Cái

1
cái/túi

- Loại khẩu trang có khả năng lọc 95%-100% các
hạt chất độc hại có kích thước siêu nhỏ đến 2.5
microns như bụi siêu mịn PM 2.5, vi khuẩn,
virus…Có hoạt chất carbon, giấy sợi than hoạt
tính, có tĩnh điện. Các lỗ lọc không khí, có van thở
không gây ngột ngạt khó thở. Phần mũi có thanh
kim loại cố định, giúp khẩu trang ôm theo đường
nét trên khuôn mặt đảm bảo kín tối đa.

3M Trung
Quốc

Nhóm
6

2.000

Hộp

Hộp
50 cái

- Chất liệu vải không dệt Poly propy lene; Thanh
nhựa mũi cố định và dây đeo co giãn giúp điều
chỉnh vừa vặn với khuôn mặt; Chống khói bụi
bệnh lây qua đường hô hấp

Tân ÁViệt Nam

Nhóm
6

200

TỔNG SỐ TIỀN

Số
lượng

Giá kế
hoạch
(đồng)

Thành tiền

120.000

384.000.000

47.500

95.000.000

25.000

5.000.000

484.000.000

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT

Tên gói thầu

1

Mua sắm trang
phục bảo hộ, khẩu
trang phục vụ công
tác phòng chống
dịch COVID-19

Tổng giá trị gói thầu
(đồng)

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Theo Quyết định
189/QĐ-SYT ngày
484.000.000 29/01/2021 về việc giao
dự toán ngân sách nhà
nước năm 2021

Hình
thức lựa
chọn nhà
thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Chỉ định
thầu

01 giai
đoạn,
01 túi hồ
sơ

Thời gian
bắt đầu tổ
chức lựa
chọn nhà
thầu

Quý II/2021

Loại hợp
đồng

Thời gian thực
hiện hợp đồng

Trọn gói

30 ngày, kể từ
ngày hợp đồng
có hiệu lực

484.000.000
(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)
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