PHỤ LỤC SỐ 01
KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 943 /QĐ-LĐTBXH ngày 02 / 7 /2019
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị
tính

1

Máy lưu huyết não

1

Chiếc

2

Máy theo dõi chức năng sống

1

Chiếc

3

Máy giặt công nghiệp

1

Chiếc
6

Ghi chú yêu cầ u kế hoa ̣ch lựa chọn nhà thầ u mua sắ m tài sản:
- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính
năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn
nhà sản xuất phải tương đương hoặc ưu việt hơn về số lượng, công năng, công dụng thông
số kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo
Tờ trình số 04/TTr-ĐDTTVT ngày 08/4/2019 và Tờ trình số 06/TTr-ĐDTTVT ngày
14/5/2019.

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản
mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo
quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu
phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với
thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu.

3

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 943 /QĐ-LĐTBXH ngày 02 / 7 /2019
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

1

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Mua sắm máy móc, thiết bị y tế, phục
hồi chức năng

488.965.000

2

Mua sắm máy giặt công nghiệp

3

Kinh phí dự phòng
Tổng cộng

Nguồn vốn

Nguồn kinh phí không
thường xuyên giao tại
Quyết định 1881/QĐ432.270.000
LĐTBXH ngày
28/12/2018

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
bắt đầu tổ
chức lựa
chọn nhà
thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Chào hàng
cạnh tranh

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Tháng
7/2019

Trọn gói

Năm 2019

73.765.000
995.000.000
Bằng chữ: Chín trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn./.

Ghi chú yêu cầ u kế hoạch lựa chọn nhà thầ u mua sắ m tài sản:
- Giá gói thầu trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2019 (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất)
với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phải
tương đương hoặc ưu việt hơn công năng, công dụng thông số kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số
04/TTr-ĐDTTVT ngày 08/4/2019, Tờ trình số 06/TTr-ĐDTTVT ngày 14/5/2019; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý,
sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp
luật./.

