
   

       SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                

          Số:         /QĐ-YTCL                           Cam Lâm, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu: Nhân bản tờ rơi, làm mới 

pano, bảng theo dõi Dân số năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 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 Quyết định số: 237/QĐ-YTCL ngày 10/6/2020 Phê duyệt Kế hoạch Đấu 

thầu gói thầu: Nhân bản tờ rơi, làm mới Pano, bảng theo dõi Dân số năm 2020; 

Căn cứ Bảng Báo giá của các đơn vị; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ Đấu thầu ngày 19 tháng 6 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công ty TNHH một thành viên TM & in Hoàng Long là đơn vị nhân bản 

tờ rơi, làm mới Pano, bảng theo dõi Dân số năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Cam 

Lâm với tổng giá trị hợp đồng là 54.490.000 đ, đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận 

chuyển, lắp đặt (Viết bằng chữ: Năm mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng)  

STT Tên hàng, quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

01 

Nhân bản tờ rơi gồm: 6 loại tờ. 

Chất lượng giấy A4, loại mặt 

bóng, in hai mặt 

Tờ 4.000 1.460 5.840.000 

02 

Bảng theo dõi Dân số: 

Quy cách: Cao 1.2m, ngang 1.5m 

- Vật tư: khung sắt, viền nhôm, 

mắt ván ép mica trắng. 

- Nội dung cắt dán Decan 

- Lắp đặt trên địa bàn huyện Cam 

Lâm 

Cái 14 675.000 9.450.000 

03 

Làm mới Pano: 

Quy cách: cao 2.5m, ngang 4m 

Vật tư: 

- Khung sắt hộp vuông 3 và 2.5 

(42m) 

Cái 05 7.840.000 39.200.000 



   

- Viền nhôm v2 (23m) 

- Trụ fi 80 (27m) 

- Mặt sau lót tôn (10m) 

- Nội dung in bạt 

- Sơn chống rỉ 

- Lắp đặt trên địa bàn huyện Cam 

Lâm 

 Tổng côṇg    54.490.000 

Điều 2. Giao phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm 

thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị nói trên, quản lý theo đúng các văn bản Nhà nước 

hiện hành. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị tại Điều 1 có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC                                                                                              

- Như Điều 3; 
- Ban Giám đốc; 
- Tuấn, khoa Dân số (đăng tải Webside);  

- Lưu: VT, TĐT.  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                              Nguyễn Công Xanh 


	QUYẾT ĐỊNH

		2020-06-19T12:51:14+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Công Xanh<ncxanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-19T15:36:06+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm<ytcl.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-19T15:36:20+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm<ytcl.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-19T15:36:36+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm<ytcl.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




