
   

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc 

Số:  1171 /QĐ-SYT  Bình Thuận, ngày  26  tháng  7  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu  

mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2022 

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 3 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 Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

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 Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 284/UBND-TH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc đấu thầu thuốc (bao gồm vắc xin), dược liệu và vị thuốc cổ 
truyền năm 2021 và các năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của 

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

cho các cơ sở y tế năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 10/BC-TĐĐTT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Tổ 

Thẩm định đấu thầu thuốc Sở Y tế báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu mua thuốc 

cho các cơ sở y tế năm 2022;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt Hồ sơ mời thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 

2022, Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền, gồm các nội dung sau:  

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền.  

+ Giá gói thầu: 120.465.586.300 đồng. 

 + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 



   

 + Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.   

 + Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

 + Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

 + Thể thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo 

hợp đồng ký kết giữa các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu. 

  Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền  (đính 

kèm). 

Điều 2. Hồ sơ mời thầu nêu tại Điều 1 là một trong những cơ sở pháp lý 

làm căn cứ cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 

2022. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ, 

Hội đồng Đấu thầu thuốc, Tổ Thẩm định Đấu thầu thuốc, Tổ Xây dựng hồ sơ 

mời thầu thuốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;   
- Lưu: VT, NV.      

 

 

 

      Nguyễn Quốc Việt 
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