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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc 

 

Số:  1109/QĐ-SYT 

             

          Bình Thuận, ngày  27 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2021 

Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y 

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

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc 

cho các cơ sở y tế năm 2021; 

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 2383/GUQ-SYT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Báo cáo số 19/BC-TĐĐTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổ 

Thẩm định Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Thuốc 

Dược liệu, thuốc cổ truyền; 

Theo đề nghị của Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y 

tế năm 2021 Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền như sau: 

 - Nhà thầu trúng thầu: 31 nhà thầu 

 - Mặt hàng thuốc trúng thầu: 208 mặt hàng 

 - Tổng giá trị trúng thầu: 129.875.507.500 đồng (Một trăm hai mươi chín 

tỷ tám trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm lẻ bảy nghìn năm trăm đồng). 

 - Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 
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 - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

(Đính kèm Danh mục trúng thầu Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc 
cổ truyền). 

Điều 2. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện k  kết hợp đồng mua bán 

với nhà thầu trúng thầu, kiểm nhập, thanh toán chi phí mua sắm theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k . 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng các 

phòng thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và các nhà thầu có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

  

Nơi nhận:       
- Như Điều 3;       

- UBND tỉnh (báo cáo);      

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;            

- Lưu: VT, NV.       

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tòng 
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