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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD03 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
(mã nhà thầu: HD03)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  384.217.950đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD22 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội
(mã nhà thầu: HD22)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  880.506.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD30 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc
(mã nhà thầu: HD30)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  818.580.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD35 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược- VTYT Hải Dương
(mã nhà thầu: HD35)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  11.052.550.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD40 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Thương mại  và Phát triển Hà Lan
(mã nhà thầu: HD40)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  2.509.770.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD42 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP TM và  Dược phẩm Ngọc Thiện
(mã nhà thầu: HD42)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  4.475.280.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD65 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam
(mã nhà thầu: HD65)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  1.610.820.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng



2

- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD72 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2
(mã nhà thầu: HD72)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  4.697.866.700đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD77 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương
(mã nhà thầu: HD77)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  4.078.101.800đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD92 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
(mã nhà thầu: HD92)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  173.250.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD94 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Phương Linh
(mã nhà thầu: HD94)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  500.000.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD97 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Thiên Thảo
(mã nhà thầu: HD97)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  1.127.650.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD109 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược Á Châu
(mã nhà thầu: HD109)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  3.143.400.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD124 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và sản xuất Thái Bình
(mã nhà thầu: HD124)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  10.379.670.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD131 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai
(mã nhà thầu: HD131)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  1.961.400.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD133 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty Cổ phần VILOGI
(mã nhà thầu: HD133)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  661.500.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng



2

- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD140 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH phân phối Liên kết quốc tế
(mã nhà thầu: HD140)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  4.218.000.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD142 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Santa Việt Nam
(mã nhà thầu: HD142)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  15.348.270.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

 



1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD157 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á - Thái Bình Dương
(mã nhà thầu: HD157)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  3.736.500.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD164 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm PEM
(mã nhà thầu: HD164)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  215.000.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD168 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty TNHH DP Hạ Long
(mã nhà thầu: HD168)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  1.367.550.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD190 -………./SYT-NVD
V/v Thông báo chấp thuận Hồ sơ dự 

thầu và trao Thỏa thuận khung

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

Hải Dương, ngày ….. tháng  5  năm 2021

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU
VÀ TRAO THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- Lần 2

Kính gửi: Công ty CP Dược và TBYT Genki
(mã nhà thầu: HD190)

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SYT ngày 24/5/2021 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc 
theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2021- lần 2, Sở Y tế Hải Dương (Bên mời thầu) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp 
thuận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung cho nhà thầu để thực hiện:

- Gói thầu: Cung ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021- lần 2;

- Với gía trị hợp đồng là :  2.450.000.000đồng,
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 

07/10/2021.
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký 

kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện: từ 25/5/2021 đến ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ 

sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-Thời gian ký kết: Vào hồi 8h00 ngày 27/5/2021, tại địa điểm trụ sở Bên 

mời thầu: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, gửi kèm 
bản Dự thảo Thỏa thuận khung.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Mẫu số 17 (b) Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền 
và thời gian hiệu lực: 

- Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng
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- Hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
có hiệu lực kể từ ngày hơp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ thuốc được bàn 
giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 
theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 
nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 
kết Thỏa thuận khung và thực hiện biện pháp đảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu 
vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp 
thông tin đầu mối liên lạc ký kết hợp đồng và cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y 
tế. Bên mời thầu sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu 
trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 
thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận 
khung theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận 
lại bảo đảm dự thầu.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Thỏa thuận khung

Nơi nhận:
- Như trên;     
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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