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

Số: /TB-BV Hoài Nhơn, ngày tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm hóa chất y tế,

vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác
khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

thuộc Dự toán mua sắm hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm
chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-BV ngày 19/5/2022 của Bệnh viện Đa khoa
khu vực Bồng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu
thầu rộng rãi Gói thầu mua sắm hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn
đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực
Bồng Sơn năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và
sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa
khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin các nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được
trao:

1.1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế
Bình Định (Bidiphar)

- Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Giá trúng thầu: 425.151.600,00 đồng
Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu, một trăm năm mươi mốt nghìn, sáu

trăm đồng chẵn
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
1.2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S



- Địa chỉ: 433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM
- Giá trúng thầu: 42.100.000,00 đồng
Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
1.3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo
- Địa chỉ: 41 Xuân Thủy - Phường Quang Trung - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình

Định
- Giá trúng thầu: 44.275.000,00 đồng
Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
1.4. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Vật Tư

KHKT Linh Anh.
- Địa chỉ: 484B Bạch Đằng, P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Giá trúng thầu: 241.132.500,00 đồng
Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm ba mươi hai nghìn, năm

trăm đồng chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
1.5. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm PTC
- Địa chỉ: 317 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
- Giá trúng thầu: 2.060.010.950,00 đồng
Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm sáu mươi triệu, không trăm mười nghìn, chín

trăm năm mươi đồng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).



- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm
2022.

1.6. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tường Khuê
- Địa chỉ: 33 Lê Lai, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giá trúng thầu: 167.916.000,00 đồng
Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng

chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
1.7. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị Thắng

Lợi.
- Địa chỉ: 05-07 Phạm Cự Lượng, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Giá trúng thầu: 122.420.430,00 đồng
Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi nghìn, bốn trăm

ba mươi đồng chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
1.8. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân

Hoài.
- Địa chỉ: 39/2P Ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ

Chí Minh
- Giá trúng thầu: 658.900.000,00 đồng
Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập

của gói thầu).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm

2022.
2. Danh sách các mặt hàng tham gia đấu thầu không được lựa chọn:



STT TÊN NHÀ THẦU
CÁC MẶT HÀNG

KHÔNG TRÚNG
THẦU

LÝ DO KHÔNG TRÚNG
THẦU

01

Công ty Cổ phần Dược - Trang
thiết bị Y tế Bình Định
(Bidiphar) (Tổng cộng: 04 mặt
hàng)

SH19; SH24; SH26;
SH32 Vượt giá kế hoạch

02
Công ty TNHH Trang thiết bị y
tế B.M.S (Tổng cộng: 03 mặt
hàng)

HCK30; HCK31;
HCK32

Giá cao hơn giá của Nhà
thầu khác tham dự thầu

03 Công ty TNHH Kiến Tạo (Tổng
cộng: 01 mặt hàng) SP18 Không đạt yêu cầu kỹ

thuật

04
Công ty TNHH Trang Thiết Bị
Y Tế Vật Tư KHKT Linh Anh
(Tổng cộng: 05 mặt hàng)

HCK3; HCK11;
HCK12; HCK15;

HCK21

Không đạt yêu cầu kỹ
thuật

05
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
Tường Khuê (Tổng cộng: 02
mặt hàng)

SP2; SP8 Giá cao hơn giá của Nhà
thầu khác tham dự thầu

06
Công ty Cổ phần công nghệ và
thiết bị Thắng Lợi (Tổng cộng:
02 mặt hàng)

HCK7; HCK16 Không đạt yêu cầu kỹ
thuật

07
Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn
Đoán Xuân Hoài (Tổng cộng:
10 mặt hàng)

HH4; ĐM1; ĐM2;
ĐM3; ĐM4; ĐM5;
ĐM6; ĐM7; ĐM8;

ĐM9

Không đạt yêu cầu kỹ thuật
hoặc chưa cập nhật kê khai,
công khai giá trên trang kê
khai, công khai giá trang
thiết bị y tế của Bộ Y tế

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thông báo đến các nhà thầu tham dự
đấu thầu được biết và mời các nhà thầu trúng thầu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực
Bồng Sơn để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 20 ngày làm việc
kể từ ngày thông báo./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Các Nhà thầu;
- Ban giám đốc;
- Tổ mua sắm;
- Lưu: VT, KD.

Trần Quốc Việt
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