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QUYET D!NH 
kêhochlrachon nhà thu, gói thu: Mua sü'a thrchin 

che dQ boi diro'ng bang hiçn vit cho ngirol lao d9ng lam vlçc trong dieu kiçn 
F A A A A A 9 

Co yeu to nguy hiem, dcc hi ti Bçnh viçn Da khoa tinh 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

can ci Lu2t t chz'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015; 
Can thLut dá'u thdu sd 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013; 
C'án c&Nghj djnh s 63/2014/ND-cP ngày 26/6/2014 cüa C'hinhphz quy djnh 

c/li tiêt thi hành môt so diêu cüa Ludt dâu thâu ye lta chQn nhà tháu; 

Xét d nghj cza Sâ Tài chInh tgi Ta trInh sO' 1516/TTr-STC ngày 14/5/2020. 

QUYET DNH: 
Diu 1. Phê duyt k hoch hra chçn nhâ thâu, gói thâu: Mua süa thirc hin 

chê d bôi duOng bang hin 4t cho ngithi lao dng lam vic trong diêu kin Co 

to nguy hiêm, dc h?i  ti Bnh vin Da khoa tinh, vói nhüng ni dung chü yêu sau: 

- Ten gói thãu: Mua sita thrc hin ch d bM dring bang hin 4t cho ngixi 
lao dng lam vic trong diêu kin có yêu to nguy hiêm, dc hi tai Bnh vin Da 
khoa tinh (50.400 hp siIa dc). 

- Chü du tu: Bênh vin Da khoa tinh; 

- Giá gói thâu: 1.381.000.000 ding (M3t tj, ba tram tam mwcli môt triu dóng; 

- Ngun kinh phi: Ngun thu sr nghip cüa Brih vin 

- HInh thi:rc 1ira ch9n nhà thu: Chào hang c?nh  tranh thông thithng; 

- Phixcng thirc dâu thu: Mt giai do?n, mt tüi h sci; 

- Thii gian bat dâu to chirc lira ch9n nhà thu: Tháng 6-7 näm 2020; 

- HInh thüc hqp dng: Hçcp dng tr9n gói; 

- Th?yi gian thrc hin hçip dng: 12 tháng. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sâ Tài chInh; Giám dc Kho bc 
Nba nirâc tInh, Giám doe Bnh vin Da khoa tinh và Thu truâng các don vj lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I. 

Nci n/tIn: 

- Nhii Diu 2; 
- Liru: VT, VX. 

UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRi 

S6:4it$G  /QD-UBND 


	Page 1

		2020-05-26T10:46:27+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




