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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 – Vị thuốc cổ truyền 

thuộc Dự án mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế  

trên địa bàn tỉnh năm 2020 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
  

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKH ĐT ngày 27/11/2015 của Bộ KH và 

ĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 3356/QĐ-SYT ngày 18/12/2019 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho cơ các cơ sở y tế tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: 

Mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-SYT ngày 20/5/2020 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền mua sắm 

tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Quyết định số 1709/QĐ-SYT ngày 06/7/2020 của Giám đốc Sở Y tế về 

việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 4 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thuốc năm 2020 cho các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 1738/QĐ-SYT ngày 08/7/2020 của Giám đốc Sở Y tế Lạng 

Sơn về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 4 thuộc Dự án 

mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

Xét Tờ trình số 173/TTr-BMT ngày 09/7/2020 của Bên mời thầu đề nghị 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc số 4 thuộc Dự án mua sắm 
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tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các tài liệu liên 

quan; các tài liệu liên quan và văn bản số 383/BC-TTĐ ngày 13/7/2020 của Tổ 

thẩm định về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 - 

Vị thuốc cổ truyền thuộc Dự án Mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 – Vị thuốc cổ 

truyền thuộc Dự án mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

năm 2020, như sau: 

 - Số lượng nhà thầu trúng thầu: 03 nhà thầu. 

 - Tổng số mặt hàng trúng thầu: 136 mặt hàng.  

 - Tổng giá trị trúng thầu: 11.772.987.450 đồng (bằng chữ: Mười một tỷ 

bảy trăm bảy mươi hai triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi 

đồng chẵn). 

 1. Tên nhà thầu trúng thầu và giá trị trúng thầu 

  

STT Tên nhà thầu Địa chỉ 

 Số 

mặt 

hàng  

 Giá trị trúng 

thầu (VNĐ) 

1 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát 

Lô CN1-6, Khu 

công nghiệp Phú 

Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội 

35 4.186.138.950 

2 
Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân 

Lô số CN-08-2 

Cụm công nghiệp 

Ninh Hiệp, xã 

Ninh Hiệp, huyện 

Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

02 83.664.000 

3 
Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương Mediplantex 

Số 358 đường Giải 

Phóng, quận Thanh 

Xuân, thành phố 

Hà Nội 

99 7.503.184.500 

 
Tổng giá trị trúng thầu  136 11.772.987.450       

2. Giá thuốc trúng thầu: Giá thuốc trúng thầu của mỗi mặt hàng thuốc là 

đơn giá của mặt hàng thuốc đó tại các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo Quyết định này. 

 Giá trúng thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, bốc 

dỡ đến nơi giao hàng. 
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3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. Các cơ sở y tế công 

lập trên địa bàn tỉnh ký hợp đồng mua thuốc với nhà thầu trúng thầu theo đơn 

giá trúng thầu được phê duyệt. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực.  

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn của Sở Y tế và các 

đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh như sau:   

- Phòng Nghiệp vụ Y Dược phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính 

hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện thương thảo, ký hợp đồng 

mua thuốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên; 

Kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện mua thuốc theo kết 

quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định của 

pháp luật có liên quan; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện thương thảo, ký hợp đồng, 

mua sắm thuốc đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo hướng dẫn 

của Sở Y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Chánh 

Văn phòng Sở Y tế, Chánh thanh tra Sở Y tế, Trưởng các phòng:  Kế hoạch - 

Tài chính, Nghiệp vụ Y Dược thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị y tế trên địa bàn 

tỉnh, các nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như  Điều 3;                                                                                                           
- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Sở KH&ĐT (phối hợp); 

- Sở Tài chính (phối hợp);  

- KBNN tỉnh (phối hợp); 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- GĐ Sở Y tế (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- KBNN các huyện, TP;  

- Lưu: VT, NVYD(TrTH) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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