
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 TỔ 106                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 1862/TBMT-106T                           Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2019 
  V/v thông báo mời thầu cung ứng  

 thuốc cho các đơn vị y tế năm 2019  

 

                            Kính gửi: Các nhà thầu. 

   

         Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND, ngày  19/07/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung cấp địa 

phương năm 2019 cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ 106 

tỉnh Thừa Thiên Huế có kế hoạch tổ chức đấu thầu, cụ thể như sau: 

 Dự án hoặc dự toán mua sắm: Cung ứng thuốc cho các đơn vị y tế trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.  

Tên các gói thầu: Gói thầu số 1, 2, 3, 4 và 5 

 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

 - Đấu thầu theo từng mặt hàng. 

 - Phương thức đấu thầu: Đấu thầu tập trung, đấu thầu một giai đoạn hai 

túi hồ sơ. Các nhà thầu có thể tham gia đấu thầu một hoặc nhiều mặt hàng của 

gói thầu trong cùng một thời điểm. 

 - Hình thức xét thầu: Xét theo từng mặt hàng. 

 Bên mời thầu mời tất cả các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm 

tham gia đấu thầu. 

 Các doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu trên có 

thể tìm hiểu thông tin trên Website của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa chỉ: tổ 

106 tỉnh Thừa Thiên Huế, Tầng 4, số 28 - Lê Lợi - thành phố Huế; Điện thoại: 

0234.3820.939 và giá mua một bộ hồ sơ với số tiền không hoàn lại là: 2.000.000 

đồng (Hai triệu đồng) tại phòng hành chính. 

 - Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30, ngày 30 tháng 7 năm 2019. 

 - Thời gian nhận HSDT: Từ 07 giờ 30, ngày 30 tháng 7 năm 2019 đến 

trước 08 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2019. 

 HSDT sẽ được mở công khai tại Tổ 106 tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 09 

giờ 00 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2019. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu: VT, 106T. 
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