
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-BVĐK Bắc Kạn, ngày 19 tháng 09 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu số 01: Mua sắm sữa thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối 

với viên chức, người lao động năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm sữa thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người lao động năm 2022 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

 

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-BVĐK ngày 16/09/2022 của Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 

01: Mua sắm sữa thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, 

người lao động năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

trên với các nội dung sau: 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khánh Vinh 

Địa chỉ: Ngõ 845, Đường Dương Tự Minh, tổ 5, phường Quang Vinh, Thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 - Giá trúng thầu: 872.321.400 VND 

(Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi hai triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn bốn trăm đồng./.) 

Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan của gói thầu 

 - Loại hợp đồng: Trọn gói. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng. 

 2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Không có 

 3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Dự kiến trong vòng 05 ngày làm 

việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn xin thông báo đến nhà thầu tham dự đấu thầu 

gói thầu nêu trên được biết và mời nhà thầu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

để hoàn thiện các bước tiếp theo Luật định./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính (Thực hiện); 

- Giám đốc; 

Gửi bản giấy: 

- Công ty TNHH Khánh Vinh; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Lưu: VT, TC-HC. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trần Văn Tuyến 
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