UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1349/TB-SYT

Hậu Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Các Nhà thầu
Căn cứ Quyết định số 772/QÐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với
gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng
thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020.
Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các đơn vị
trực thuộc Sở Y tế năm 2019, thuộc Công trình: cung ứng thuốc cho các đơn vị có
giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:
Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương.
Sở Y tế tỉnh Hậu Giang xin mời tất cả các nhà thầu quan tâm, có đủ năng lực,
kinh nghiệm, điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 2.000.000 đồng
(hai triệu đồng) tại: số 06 đường Ngô Quyền, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang.
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2019
đến trước 13 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2019 (trong giờ hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu trị giá 2% (hai phần trăm) tổng
giá trị các mặt hàng trong gói thầu mà nhà tham dự; đồng tiền sử dụng: VND;
hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh dự thầu của ngân hàng hoạt động hợp pháp
tại Việt Nam phát hành, nộp kèm theo HSDT trước thời điểm đóng thầu, chậm
nhất là 13 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7
năm 2019, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.
Sở Y tế tỉnh Hậu Giang kính mời đại diện các nhà thầu tham gia gói thầu nêu
trên đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.
Địa chỉ: số 06 đường Ngô Quyền, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
ĐT: 0293.3878929 – 0293.2227870
Nơi nhận:

;

Fax: 0293.3878929
GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VP, NVD.
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