
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

       Số:         /QĐ - BV          Hoài Nhơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức 

 chỉ định thầu thầu rút gọn gói thầu thuốc Generic và gói thầu thuốc 

Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cung cấp thuốc phục vụ điều trị từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 

2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm 

vụ của bệnh viện; 

  Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 

6 thông qua ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-SYT ngày 27/12/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

Bình Định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc phục vụ điều trị 

từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu; 

Căn cứ biên bản thương thảo ngày 29/12/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Bồng Sơn với từng nhà thầu. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc generic và Biệt dược 

gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc phục 

vụ điều trị từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Bồng Sơn: 



 

1. Gói 1:Tên nhà thầu trúng thầu gói thầu thuốc Generic gồm:  

 - Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha trúng thầu 01 mặt hàng với 

tổng giá trị: 13.965.000 đồng (Phụ lục I kèm theo). 

- Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn trúng thầu 01 mặt hàng với tổng giá trị: 

7.875.000 đồng (Phụ lục II kèm theo). 

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang trúng thầu 01 mặt hàng với tổng giá 

trị: 22.050.000 đồng (Phụ lục III kèm theo). 

- Công ty CP Dược phẩm Minh Dân trúng thầu 01 mặt hàng với tổng giá trị: 

3.640.000 đồng (Phụ lục IV kèm theo). 

- Công ty Cổ phần dược liệu TW2 trúng thầu 01 mặt hàng với tổng giá trị: 

49.233.600 đồng (Phụ lục V kèm theo). 

- Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc trúng thầu 01 mặt hàng với tổng giá trị: 

1.150.000 đồng (Phụ lục VI kèm theo). 

Tổng cộng có 06 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị: 97.913.600 đồng 

Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, chín trăm mười ba nghìn, sáu trăm đồng 

2. Gói 2. Tên nhà thầu trúng thầu gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc 

tương đương điều trị gồm: 

- Công ty TNHH DP& TTBYT Hoàng Đức trúng thầu 01 mặt hàng với tổng 

giá trị: 103.097.500 đồng (Phụ lục I kèm theo). 

- Công ty Cổ phần dược liệu TW2 trúng thầu 01 mặt hàng với tổng giá trị: 

116.000.000 đồng (Phụ lục II kèm theo). 

Tổng cộng có 02 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị: 219.097.500 đồng 

Bằng chữ: Hai trăm mười chín triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn, năm 

trăm đồng chẵn./. 

3.Tổng giá trị 02 gói thầu: 317.011.100 đồng 

( Ba trăm mười bảy triệu, không trăm mười một ngàn, một trăm đồng chẵn) 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 

tháng 3 năm 2022. 

Điều 2. Giao cho Phòng TCKT, khoa Dược chịu trách nhiệm tham mưu cho 

Giám đốc việc thương thảo, ký kết hợp đồng với từng nhà thầu trúng thầu đã được 

phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Hội đồng thuốc & điều trị, Khoa Dược, Phòng TCKT, đơn vị đã được 



 

xét chọn và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 

      

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 

- Sở Y tế (Báo cáo); 

- Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Định (Báo cáo); 

- BHXH thị xã Hoài Nhơn (Phối hợp thực hiện); 
- Ban giám đốc; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, K.Dược.                                                                    

                                                                            Trần Quốc Việt 
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