
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:            /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng 

thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế công lập 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020-2021

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND 
tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 
Y tế;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
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 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 quy định 

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Công văn số 97/UBND-VP ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc cho phép Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung mua thuốc và hóa chất, vật tư 
tiêu hao và Công văn số 2411/UBND-VP ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc Điều chỉnh thời gian đấu thầu tập trung mua thuốc;

Căn cứ Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu  tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung ứng thuốc cho 
các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020-2021;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 29/9/2020 giữa Sở Y tế Hải 
Dương với các nhà thầu; Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 02/10/2020 của Tổ 
thẩm định; Tờ trình ngày 02/10/2020 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc đề nghị 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc cổ truyền, thuốc 
dược liệu cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020-
2021.

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc cổ 
truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2020-2021, với nội dung chính như sau:



1. Tên gói thầu: Cung ứng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở 
y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020-2021.

2. Danh sách nhà thầu và danh mục thuốc trúng thầu:
(Có danh sách và các phụ lục kèm theo)

Giá trúng thầu đã bao gồm: Kinh phí mua thuốc, phí uỷ thác nhập khẩu, 
vận chuyển, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các loại thuế theo quy định của 
Nhà nước.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày có 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  
Điều 2. Quyết định này là căn cứ để các cơ sở y tế công lập trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương ký kết hợp đồng Cung ứng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho 
các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020-2021 với các nhà 
thầu trúng thầu; tổ chức cung ứng, quản lý, sử dụng; thanh toán, quyết toán tiền 
thuốc đã sử dụng tại đơn vị.

Điều 3. Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Căn cứ vào 
danh mục thuốc trúng thầu, giá trúng thầu, Danh mục thuốc sử dụng đã đăng ký 
với Sở Y tế, nhu cầu sử dụng thuốc của đơn vị trong 12 tháng kể từ ngày có 
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu có trách nhiệm thương thảo và ký hợp 
đồng mua thuốc của đơn vị trúng thầu gói thầu này theo quy định hiện hành.

Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân, Nghiệp vụ Y, Kế 
hoạch - Tài chính Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Ông (Bà) Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc, Tổ trưởng 

Tổ thẩm định đấu thầu, Giám đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị (nhà thầu) trúng thầu tại điều 1 
căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :
- Như điều 5;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở: TC, KH&ĐT (để biết);
- BHXH tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh (để phối hợp; đề 
nghị BHXH tỉnh và Kho bạc nhà nước tỉnh gửi tới các 
cá nhân/đơn vị trực thuộc có liên quan); 
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- TTKN Thuốc-MP-TP tỉnh;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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