
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD11-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Phẩm Bến Tre (mã nhà thầu: HD11)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 111.000.000 (Một trăm mười một triệu đồng 
chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023;

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD17-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần dược phẩm Tùng Linh (mã nhà thầu:HD17)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 69.000.000 (Sáu mươi chín triệu đồng chẵn)
- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 

tháng 3 năm 2023;
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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 

07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y tế Hải Dương 
(mã nhà thầu: HD35)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 26.689.204.000 (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm 
tám mươi chín triệu, hai trăm linh tư nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Ngọc Thiện 
(mã nhà thầu: HD42)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 374.850.000 (Ba trăm bảy mươi tư triệu, 
tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD44-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần TMDV Thăng Long (mã nhà thầu: HD44)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 744.000.000 (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu 
đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD45-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Traphaco (mã nhà thầu: HD45)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.122.460.000 (Bốn tỷ, một trăm hai mươi 
hai triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD48-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa (mã nhà thầu: HD48)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.543.968.500 (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi 
ba triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD49-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược Vietamerican (mã nhà thầu: HD49)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 653.750.000 (Sáu trăm năm mươi ba triệu, 
bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD50-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Bắc (mã nhà thầu: HD50)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứngthuốc cổ 
truyền, thuốc dược liệucho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 432.810.000 (Bốn trăm ba mươi hai triệu, 
tám trăm mười nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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
- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD54-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm & Trang thiết bị y tế Hoàng Đức
 (mã nhà thầu: HD54)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 192.000.000 (Một trăm chín mươi hai triệu 
đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD56-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma
(mã nhà thầu: HD56)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.032.151.000 (Một tỷ không trăm ba mươi 
hai triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD85-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm EOC Việt Nam
(mã nhà thầu: HD85)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 438.075.000 (Bốn trăm ba mươi tám triệu, 
không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD87-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Bông Sen Vàng (mã nhà thầu: HD87)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.107.100.000 (Một tỷ, một trăm linh bảy 
triệu, một trăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD95-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP  Đầu tư Quốc tế Việt Á
(mã nhà thầu: HD95)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 533.400.000 (Năm trăm ba mươi ba triệu, 
bốn trăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD101-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Vạn Xuân
(mã nhà thầu: HD101)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 804.600.000 (Tám trăm linh bốn triệu, sáu 
trăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD127-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng
(mã nhà thầu: HD127)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 6.200.600.000 (Sáu tỷ, hai trăm triệu, sáu 
trăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD138-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hoa Việt
(mã nhà thầu: HD138)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.215.925.000 (Một tỷ, hai trăm mười năm 
triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD151-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế
(mã nhà thầu: HD151)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 270.816.000 (Hai trăm bảy mươi triệu, tám 
trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD156-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP GonSa
(mã nhà thầu: HD156)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.138.520.000 (Một tỷ, một trăm ba mươi 
tám triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD159-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP thương mại dược phẩm Khánh Minh
(mã nhà thầu: HD159)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 14.490.000 (Mười bốn triệu, bốn trăm chín 
mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD161-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP đầu tư thương mại Kiến Tạo Việt
(mã nhà thầu: HD161)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 398.000.000 (Ba trăm chín mươi tám triệu 
đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD166-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược Medi Miền Bắc
(mã nhà thầu: HD166)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 701.502.400 (Bảy trăm linh một triệu, năm 
trăm linh hai nghìn, bốn trăm đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 6.576.575.000 (Sáu tỷ, năm trăm bảy mươi 
sáu triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD174-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Sông Nhuệ
(mã nhà thầu: HD174)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 977.970.000 (Chín trăm bảy mươi bảy triệu, 
chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD177-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm An Thiên
(mã nhà thầu: HD177)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 367.034.500 (Ba trăm sáu mươi bảy triệu, 
không trăm ba mươi tư, năm trăm đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD182-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CPTM Dược phẩm Hồng Đức
(mã nhà thầu: HD182)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.550.590.000 (Một tỷ, năm trăm năm mươi 
triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD191-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3
(mã nhà thầu: HD191)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 192.780.000 (Một trăm chín mươi hai triệu, 
bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số: HD200-        /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 03  tháng 3 năm 2022

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

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 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Thương mại và Dược phẩm Hoàng Lan
(mã nhà thầu: HD200)

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 03/3/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương 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 2021-2022, 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 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho các cơ sở y tế 
công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 354.375.000 (Ba trăm năm mươi tư triệu, ba 
trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)

- Với thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 02 
tháng 3 năm 2023

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 ký kết và hoàn thiện: từ ngày 03 tháng 3 năm 2022 đến ngày 
07 tháng 3 năm 2022, tại địa điểm trụ sở Bên mời thầu: Số 42 Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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



- 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 07 tháng 3 năm 2022 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).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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