
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do -Hạnh phúc TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 

 
Số:        /TB-TTYT 

 

Móng Cái, ngày      tháng 03  năm 2023 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam  
 

Căn cứ vào quyết định số: 442 /QĐ-TTYT ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Trung 
tâm y tế thành phố Móng Cái về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Cung cấp 
dịch vụ thẩm định giá gói thầu mua sắm vật tư y tế cho Trung Tâm Y tế thành phố  Móng 
Cái năm 2023. 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với các 
nội dung sau: 

Tên nhà thầu trúng thầu:  

* Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI) 

-  Địa chỉ: Tầng 4 số 110, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội. 

* Tổng giá trị trúng thầu: 64.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu đồng./.)  
(Phụ lục đính kèm) 

          * Loại hợp đồng: Trọn gói. 
*Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
* Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 28/03/2023. 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái xin thông báo cho nhà thầu được biết và đề 
nghị nhà thầu cử đại diện hợp pháp đến văn phòng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái 
để thực hiện các thủ tục theo luật định./. 

 
Nơi nhận: 
    - Như trên;    
    - Lưu VT. 
   

 GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Đoàn Ngọc Thủy 
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Phụ lục: 

 DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu mua sắm vật tư y tế cho  

Trung Tâm Y tế thành phố  Móng Cái năm 2023. 

/(Kèm theo thông báo số         /TB-TTYT ngày       /03/2023 của Trung tâm Y tế Tp Móng Cái) 

STT Tên hàng Đơn vị 
tính 

Số lượng Đơn 
giá(VNĐ) 

Thành 
tiền(VNĐ) 

1 

Dịch vụ thẩm 

định giá gói thầu 

mua sắm vật tư y 
tế cho Trung Tâm 

Y tế thành phố  

Móng Cái năm 
2023 

Công việc 01 64.000.000 64.000.000 

 Tổng cộng: 01 khoản   64.000.000 

(Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu đồng./.)  
 Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí cần thiết. 
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