UBND THANH PHO DA NANG
SYTE
S& 4ti- /TB-SYT

CONG HOA xA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phác
-.

Dà Nàng, ngày 01 tháng 4onain 2020

THÔNG BAO Mdl THAU
Thirc hin Quyk djnh so 2921/QD-UBND ngày 10 tháng 8 nárn 2020 cüa
Chü tjch UBND thành phô Dà N.ngvé vic phê duyt kê hoach 1ua chon nhâ thâu
gói thâu mua sam hóa chat, vt tu y tê näm 2020 cho các dan vi true thuôc Sà Y tê,
S Y t t chirc lira ch9n nhâ thu gói th.u, cii th niur sau:
STT

Ma thông
tin

Ten gói thâu

Mua srn hOa chit, vt iy
t näm 2020 cho các dan 0720979841
vitrrcthuôcS?yYt

Thoi giandóng,
mr than

Ngày/Sibao
Dan thau

- ThOi gian dOng
th.u: 08 gi 00
ngày 26/10/2020
S 188 ngày
- Thai gian m 02/10/2020
thAu: 09 gi 00
ngày 26/10/2020

Ni dung hc so' rnâi thu cüa gói thu trén dã duçc däng tãi file trén Cng
thông tin dâu thâu (muasamcong.mpi.gov.vn) và trên trang thông tin then tu' Sà
Y t thàrih phô Dà. Ning (soyte.danang.gov.vn).
KInh mäi tht ca các nha thu có dñ näng 1irc, kinh nghim và có diu
kin tham gia dir thâu các gói thâu nêu trên.
Thông tin chi tit xin lien h Sâ Y t thành ph Dà Nng theo s diên
thoi 02363.822741 ho.c trang thông tin din t1r S& Y tê thânh phô Dà Nng
(soyte.danang.gov.vn)./.
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Noinhân:
- UBND TP Dà Nng (d b/cáo);
- SO Tài chInh, B1-IXH TP EM Nng (d bitt);
- Các nhà thu tham gia;
-BGDSrYt;
- Các phông chrc nãng SO Y t;
- Các o'n vi tnrc thuôc So Y th;
- Ltru: VT, KHTC.
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