ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
Số: 1573 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 16 tháng 07 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương
thức tập trung năm 2020, Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh
viện đa khoa vùng Tây Nguyên

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ,
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính, quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26/12/2017 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh, quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi của tỉnh
Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh,
quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh, về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh, về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 3);
Xét Báo cáo thẩm định số 1791/STC-HCSN ngày 09/7/2020 của Giám đốc
Sở Tài chính, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 21: Mua sắm trang
thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Tờ trình số 20/TTr-TTĐG
ngày 29/5/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo
phương thức tập trung năm 2020, Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị y tế
cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, với số tiền 12.016.963.000 đồng

(Mười hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng), chi
tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chịu trách nhiệm tổ chức lựa
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 Quyết định này; đồng
thời, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Sở Tài chính chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ pháp
lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản quy định khác có liên
quan.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức giám
sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng
quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trang TT điện tử - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT. (y_10b)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020,
Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
(Kèm theo Quyết định số 1573 /QĐ-UBND ngày 16
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12.016.963.000 đồng (Mười hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn
đồng).

