
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 09  tháng 02  năm 2021

THỎA THUẬN KHUNG MUA SẮM TẬP TRUNG

Số: HD. . ..  ...-BSGENERIC- ............/2021/TTK-SYT

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 2020-2021

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 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 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 
việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 3931/QĐ-SYT ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công văn: Cung 
ứng bổ sung thuốc theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương năm 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SYT ngày 06/01/2021của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt Hồ sơ mời 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 2020-2021,

Căn cứ Quyết định số ......../QĐ-SYT ngày .../02/2021 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 2020-2021,

Căn cứ Thư chấp nhận Hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung của Sở Y 
tế Hải Dương.

Hôm nay, ngày 09  tháng 02 năm 2021 , tại  Sở Y tế tỉnh Hải Dương, chúng tôi 
gồm có:

I. Đơn vị mua sắm tập trung (Bên A)

Tên đơn vị: Sở Y tế tỉnh Hải Dương



Địa chỉ: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.852.216;

Fax: 02203.852.216;

Mã số thuế: 0800732926

Tài khoản: 9527.2.1010625 tại Kho bạc Nhà nước Hải Dương

Đại diện: Ông  Phạm Mạnh Cường                         Chức vụ: Giám đốc

II. Nhà thầu cung cấp thuốc (Bên B)

Tên đơn vị: 

Giấy đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Mã số thuế: 

Số tài khoản: .... mở tại .....

Đại diện:                  Chức vụ: 

Giấy ủy quyền ký Thỏa thuận khung số ngày  tháng  năm (trường hợp được ủy 
quyền).

Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho việc 
cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên địa phương theo 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 2020-2021, với các nội dung sau:

Điều 1. Danh mục, Phạm vi cung cấp thuốc:

- Danh mục, phạm vi cung cấp là các mặt hàng thuốc trúng thầu theo số 
lượng của từng phần được phân bổ cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

- Trên cơ sở Thỏa thuận khung này, Nhà thầu và các cơ sở y tế sẽ ký hợp 
đồng để cung ứng thuốc cho từng cơ sở y tế.

Điều 2. Giá bán thuốc
- Giá bán thuốc tương ứng với từng loại thuốc tại Điều 1 của Thỏa thuận khung 

này và có phụ lục chi tiết kèm theo
- Các cơ sở y tế căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng thực 

hiện theo nguyên tắc đơn giá ký hợp đồng không được vượt giá trong thoả thuận 
khung này

- Điều chỉnh thuế: Việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) thuế được phép áp 



dụng cho phù hợp khi chính sách thuế có thay đổi (Thực hiện theo hướng dẫn của 
quy định thuế)

- Đối với các mặt hàng thuốc có kết quả đàm phán giá cấp quốc gia được 
công bố, giá thuốc cung ứng cho các cơ sở y tế sẽ thực hiện điều chỉnh căn cứ giá 
đàm phán theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên nguyên tắc giá thuốc cung ứng không 
được vượt giá thuốc trúng thầu thông qua đàm phán giá.

Điều 3. Thanh toán, thanh lý thỏa thuận khung:

1. Thanh toán:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thời gian thanh toán: Theo Hợp đồng ký kết. Việc thanh toán cho nhà 
thầu bằng chuyển khoản hoặc hình thức phù hợp theo quy định hiện hành. Thời 
hạn thanh toán do cơ sở y tế và nhà thầu thống nhất trong hợp đồng, nhưng không 
quá 90 ngày kể từ khi nhà thầu giao hàng và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo 
yêu cầu; 

Về chứng từ thanh toán phù hợp: do Cơ sở Y tế thống nhất chi tiết với Nhà 
thầu.  

- Các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương trực tiếp ký hợp 
đồng với nhà thầu cung cấp thuốc theo mẫu hợp đồng của HSMT và gửi kèm thỏa 
thuận khung này

- Các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương có trách nhiệm 
thanh toán theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. 

2. Thanh lý:

Sau khi hoàn thành hợp đồng, nhà thầu sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng với  
các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương và thanh lý thoả thuận khung 
với Sở Y tế tỉnh Hải Dương theo quy định. Đồng thời, Bên B có báo cáo tổng hợp 
kết quả cung ứng thuốc theo điều 1 trước khi thoả thuận khung hết hiệu lực

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện bàn giao thuốc

1. Thời gian cung ứng thuốc: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu  (Thực hiện cung ứng chậm nhất 05 ngày sau khi nhận được yêu 
cầu (dự trù) của đơn vị mua hàng hoặc trong vòng 24 giờ đối với thuốc phục vụ 
cấp cứu, thuốc phòng chống dịch).(Các đơn vị và nhà thầu có thể quy định trong 
hợp đồng). Các cơ sở y tế (bên mua) dự trù số lượng thuốc tùy theo nhu cầu thực 
tế của từng đơn vị; nhà thầu phải đáp ứng cung cấp đủ số lượng, đạt chất lượng 
hàng hóa theo thời gian thỏa thuận với các cơ sở y tế được quy định trong hợp 
đồng. Bên mua có thể dự trù hàng đột xuất khi cần thiết phục vụ kịp thời cho công 



tác khám chữa bệnh.

2. Địa điểm giao thuốc: Tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo thỏa thuận khung này)

3. Phương tiện vận chuyển, điều kiện giao hàng: Theo yêu cầu của hồ sơ mời 
thầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu

Điều 5. Bảo hành, bảo trì; đào tạo, hướng dẫn sử dụng thuốc:

1. Bảo hành, bảo trì: Theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu

- Hạn sử dụng còn lại của thuốc tính từ thời điểm thuốc cung ứng cho các 
cơ sở y tế phải đảm bảo tối thiểu còn 06 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 02 
năm trở lên; 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng 
đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi thuốc trong trường hợp thuốc đã giao 
nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm 
quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua và đổi trả ngay số thuốc đã thu 
hồi cho bên mua.

- Trường hợp thuốc giao nhận không đúng tiêu chuẩn chất lượng theo hồ 
sơ đã dự thầu của nhà thầu mà làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh 
của các cơ sở y tế thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng 
thời, nhà thầu phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên mua và Bệnh nhân.

- Kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá thực hiện theo quy định trong Điều kiện 
chung nêu tại Chương VI và Điều kiện cụ thể nêu tại Chương VII của Hồ sơ mời 
thầu.

2. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thuốc:

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp, đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng cho 
cán bộ của bên mua; Cung cấp cho bên mua các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về cách 
sử dụng hàng hóa.

- Nhà thầu phải cử cán bộ có trình độ chuyên môn về Dược phù hợp theo 
quy định để thực hiện giao hàng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên có liên quan

1. Quyền và nghĩa vụ của Sở Y tế 

- Ký kết thỏa thuận khung với Nhà thầu cung cấp thuốc;

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các cơ sở y tế đăng ký mua sắm 
tập trung, chỉ đạo các cơ sở y tế ký hợp đồng và thanh toán hợp đồng với nhà thầu 



trúng thầu theo quy định.
 - Điều tiết thực hiện kế hoạch để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho các cơ 

sở y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế mua thêm thuốc nếu sử dụng hết số lượng thuốc đã 
đăng ký nhưng không được vượt quá tỷ lệ % tuỳ chọn mua thêm đã được phê 
duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu trong việc ký hợp đồng với các cơ 
sở y tế.

2. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp thuốc.

- Ký kết thỏa thuận khung với Sở Y tế Hải Dương

- Ký Hợp đồng cung cấp thuốc với đơn vị trực tiếp sử dụng thuốc theo kết 
quả lựa chọn nhà thầu và văn bản thoả thuận khung này

- Cung cấp đầy đủ thuốc theo số lượng, chất lượng và tiến độ ghi trong hợp 
đồng ký kết với từng cơ sở y tế

- Thông báo kịp thời cho Sở Y tế và các cơ sở y tế sử dụng thuốc những 
vấn đề liên quan đến chất lượng, tác dụng không mong muốn, phản ứng có hại 
của thuốc (ADR); Phối hợp giải quyết kịp thời và đảm bảo an toàn cho người sử 
dụng 

- Trường hợp nhà thầu không thể tiếp tục cung ứng thuốc hay cung ứng 
không đảm bảo tiến độ, đề nghị nhà thầu báo cáo Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược 
và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) để thống nhất, giải quyết

- Thực hiện nộp tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng theo quy định của HSMT 
(Giá trị 2% giá hợp đồng ngay sau khi ký thoả thuận khung này)

- Báo cáo kết quả cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế với Sở y tế (phòng 
Nghiệp vụ Dược) định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc đột xuất theo yêu cầu (Mẫu biểu báo 
cáo là mẫu đã được thống nhất của phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề 
y tế tư nhân)

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong điều kiện chung nêu tại Chương V và 
điều kiện cụ thể nêu tại Chương VI và nội dung của Bản cam kết được nêu trong 
Hồ sơ yêu cầu (đính kèm các bản cam kết của nhà thầu).

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện 
chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng đã ký giữa Nhà thầu với các cơ sở y tế.

3. Quyền và nghĩa vụ của các cơ sở y tế trực tiếp ký hợp đồng mua thuốc.

- Ký và thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc theo đúng các quy định của 
pháp luật có liên quan về hợp đồng kinh tế với nhà thầu trúng thầu đã được Sở Y 
tế ký thỏa thuận khung.



- Hợp đồng mua sắm thuốc được lập thành văn bản theo mẫu hợp đồng của 
HSMT và gửi kèm theo thỏa thuận khung này.

- Lập Biên bản giao nhận thuốc theo quy định. 
- Tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ liên quan đến thuốc giao nhận theo quy định. 

Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, theo dõi việc sử dụng thuốc của đơn vị
- Trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc của cơ sở y tế vượt ≤ 20% số lượng 

thuốc tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu và thoả thuận 
khung này thì cở sở y tế và nhà thầu trúng thầu thực hiện thủ tục mua bán theo 
quy định

- Trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc của cơ sở y tế vượt > 20% số lượng 
thuốc tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu và thoả thuận 
khung này thì phải báo cáo Sở Y tế (phòng nghiệp vụ Dược) để tổng hợp cân đối 
điều tiết toàn ngành

- Thời hạn sử dụng kết quả mua sắm tập trung:  Thực hiện cung ứng ngay 
sau khi ký hợp đồng, hết hiệu lực cùng thời điểm với gói thầu: Cung ứng thuốc 
theo tên generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2020-2021 đã được Giám đốc Sở Y tế Hải Dương phê duyệt theo quyết định số 
786/QĐ-SYT ngày 08/10/2020.

- Thanh toán tiền mua thuốc cho nhà thầu theo hợp đồng ký kết. Việc thanh 
toán tiền mua thuốc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo thỏa 
thuận khung này và theo hợp đồng mua thuốc đã ký với nhà thầu

- Thanh lý hợp đồng mua thuốc với nhà thầu
- Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng thuốc với Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ 

Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc đột xuất theo 
yêu cầu (Mẫu biểu báo cáo là mẫu đã được thống nhất của phòng Nghiệp vụ Dược 
và Quản lý hành nghề y tế tư nhân)

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu trong việc ký hợp đồng với các cơ 
sở y tế.

Điều 7. Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung.

- Thỏa thuận khung này là cơ sở để các cơ sở y tế ký hợp đồng mua thuốc 
với nhà thầu cung cấp thuốc.

- Loại hợp đồng/ thỏa thuận khung: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thỏa thuận khung có hiệu lực kể từ ngày ký  đến hết ngày 07/10/2021 và 
tự thanh lý ngay sau khi hết hiệu lực.

Điều 8. Xử phạt do vi phạm thỏa thuận khung.

- Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: 100% giá trị thiệt hại;



+ Mức khấu trừ: Đơn vị ký hợp đồng sẽ xác định giá trị thiệt hại của đơn vị 
và kiến nghị đơn vị đấu thầu tập trung xử lý.

+ Giá trị khấu trừ đến 100% số tiền bão lãnh thực hiện Hợp đồng (tương 
ứng với giá trị thiệt hại) của nhà thầu đã nộp.

- Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 25ĐKC, nếu nhà 
thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng 
trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp 
đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với 5% giá trị công việc chậm thực 
hiện) tính cho mỗi tuần chậm thực hiện cho đến khi nội dung công việc đó được 
thực hiện (Cơ sở Y tế khi ký hợp đồng sẽ quy định cụ thể với nhà thầu mức khấu 
trừ/1 tuần). Khi khấu trừ đạt đến mức tối đa cơ sở Y tế báo cáo Chủ đầu tư có thể 
xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC.

- Việc xử phạt do vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận khung/Hợp đồng 
đã ký kết được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 9. Các nội dung liên quan khác.

Thỏa thuận khung này được làm thành 04 bộ, Sở Y tế giữ 02 bộ, Nhà thầu 
giữ 02 bộ, các bộ thỏa thuận khung có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN SỞ Y TẾ
GIÁM ĐỐC

 Phạm Mạnh Cường
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