
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 
                                 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND             Phước Long, ngày        tháng        năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua phương tiện phòng hộ cá nhân (Bộ đồ bảo hộ cấp 4,  

khẩu trang N95) phục vụ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 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 Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc thành lập Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long;  

Căn cứ Công văn số 2470/UBND-TH ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kể hoạch tại Tờ trình số 189/TTr-TCKH 

ngày 10/11/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua 

phương tiện phòng hộ cá nhân (Bộ đồ bảo hộ cấp 4, khẩu trang N95) phục vụ điều trị 

Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến, với những nội dung sau: 

I. Phần dự toán 

1. Tên Gói thầu: Mua phương tiện phòng hộ cá nhân (Bộ đồ bảo hộ cấp 4, khẩu 

trang N95) phục vụ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến. 

2. Tổng dự toán: 125.500.000 đồng. 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí mua phương tiện phòng hộ cá nhân: 125.500.000 đồng 

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thị xã Phước Long. 

5. Khối lượng mua sắm:  



 

STT 
TÊN HÀNG 

HÓA 

CHỦNG LOẠI/ MÃ 

SẢN PHẨM/ KÝ 

HIỆU, XUẤT XỨ 

QUY CÁCH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1  
Khẩu trang 

N95  
HNF-05L, Việt Nam 

Hộp 1 cái 

Thùng 100 hộp 
Cái  500 

2  

Bộ trang phục 

phòng, chống 

dịch cấp độ 4 

ND.S7DCL4-Item 

FSS65 

Số lưu hành: 

210000975/PCBA-HN 

Bịch 10 bộ Bộ 1.000 

II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Biểu tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT 

Tên và nội 

dung gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 Mua 

phương tiện 

phòng hộ cá 

nhân (Bộ đồ 

bảo hộ cấp 

4, khẩu 

trang N95) 

phục vụ 

điều trị 

Covid-19 tại 

Bệnh viện 

dã chiến 

125.500.000 

đồng 

NSNN  Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Mời 

trực tiếp 

Tháng 

11/2021 

Trọn 

gói 

15 

ngày 

Tổng cộng giá trị 125.500.000 

đồng 

      

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế thị xã căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định. 

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:       
- CT, PCT. UBND; 

- Như điều 3; 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT.                                                  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thụy Luân 
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