
 

THÔNG BÁO 

Về việc kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng gói thầu  

mua hóa chất phục vụ phòng chống sốt xuất huyết 
 

Căn cứ công văn số 2135/KSBT-DVTYT ngày 08/11/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp mời chào giá gói 

thầu mua hóa chất phục vụ phòng chống sốt xuất huyết; 

Kết thúc thời hạn nhận báo giá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

đã nhận được văn bản báo giá của 5 công ty khác nhau. Căn cứ kết quả họp ngày 

18/11/2022 của Hội đồng Khoa học – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

về việc khảo giá hóa chất phục vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo kết quả lựa 

chọn đơn vị cung ứng hàng hòa cho gói thầu mua hóa chất phục vụ phòng chống sốt 

xuất huyết như sau: 

1.Tên đơn vị được chọn: Công ty TNHH Diệt mối và Côn trùng Thái Dương. 

- Địa chỉ: Số 7, Đường số 1, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương. 

- Giá trúng thầu: 48.600.000đ/120lít (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu sáu 

trăm nghìn đồng chẵn). 

- Lý do lựa chọn: sản phẩm có giá chào hàng thấp nhất và đã đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu về thông tin liên quan đến hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật theo Công văn số 

2135/KSBT-DVTYT ngày 08/11/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với đơn vị được chọn:  

Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa căn 

cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt tiến hành thương thảo, trình lãnh đạo ký hợp 

đồng với đơn vị được chọn theo quy định. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Cty TNHH Diệt mối và Côn trùng Thái Dương; 

- Đăng tải lên website Trung tâm; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Khoa Dược-VTYT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tôn Thất Toàn 

 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày          tháng 11 năm 2022 
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