ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 780

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 08 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Thuê dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 798/TTr-STC ngày 30/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ phần
mềm quản lý bệnh viện, với các nội dung như sau:
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị;
- Nguồn kinh phí: Nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện;
- Giá gói thầu: 1.872.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng)
(24 tháng x 78.000.000 đồng/tháng);
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2021;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà
nước Quảng Trị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX.
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