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

              TỔ 106 TỈNH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

            Số: 3768/SYT-106T                       Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 12 năm 2020 
 V/v thông báo danh sách nhà thầu đáp  

ứng hồ sơ đề xuất về kỹ thuật năm 2020 

                              

 

Kính gửi:  Các nhà thầu. 

 

Căn cứ Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2020 

tỉnh Thừa thiên Huế; 

 Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-SYT ngày 20/11/2020 của Sở Y tế về việc 

Kiện toàn Tổ xét thầu đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Biên bản mở thầu đấu thầu thuốc cho các đơn vị y tế công lâp 

năm 2020 ngày 17/11/2020 của Hội đồng đấu thầu Tổ 106 tỉnh. 

Hội đồng đấu thầu của Tổ 106 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành mở thầu, 

xét thầu, lựa chọn được các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 

và hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (có phụ lục đính kèm). 

Tổ 106 tỉnh Thừa Thiên Huế, trân trọng kính mời các nhà thầu đáp ứng 

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, đến tham dự buổi mở Hồ sơ đề xuất về tài chính. 

Thời gian: 10h00, ngày 11 tháng 12 năm 2020.  

Địa điểm: Hội trường Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (28 Lê Lợi, TP Huế). 

Thông báo này thay cho giấy mời.  

Vậy Tổ 106 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để các nhà thầu biết và thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, Tổ 106T. 

 

KT. TỔ TRƯỜNG 

TỔ PHÓ 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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