
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
  SỞ Y TẾ

Số:HD01- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm TV PHARM
 (mã nhà thầu: HD01)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải 
Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc 
theo tên Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.757.046.000 (Một tỷ, bảy trăm năm mươi 
bảy triệu, không trăm bốn mươi 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:HD03- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 8.754.526.050 (Tám tỷ, bảy trăm năm mươi 
bốn triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn, không trăm năm mươi 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:HD04- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm HQ
 (mã nhà thầu: HD04)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 11.112.480.000 (Mười một tỷ, một trăm mười 
hai triệu, bốn 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:HD06- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược Đại Nam Hà Nội
 (mã nhà thầu: HD06)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.103.650.000 (Bốn tỷ, một trăm lẻ ba triệu, sáu 
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:HD07- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược Hậu Giang
 (mã nhà thầu: HD07)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.739.874.800 (Ba tỷ, bảy trăm ba mươi chín 
triệu, tám trăm bảy mươi bốn nghìn, tám 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:HD09- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CPTM Dược Phẩm Minh Việt
 (mã nhà thầu: HD09)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.824.350.000 (Ba tỷ, tám trăm hai mươi bốn 
triệu, ba 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:HD11- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Bến Tre
 (mã nhà thầu: HD11)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 475.440.000 (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu, 
bốn trăm bốn 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:HD12- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Gia Linh
 (mã nhà thầu: HD12)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 8.360.001.000 (Tám tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, 
không trăm lẻ một 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:HD14- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Hiệp Bách Niên
 (mã nhà thầu: HD14)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 6.522.210.000 (Sáu tỷ, năm trăm hai mươi hai 
triệu, hai 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:HD15- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa
 (mã nhà thầu: HD15)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 637.258.200 (Sáu trăm ba mươi bảy triệu, hai 
trăm năm mươi tám nghìn, hai 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:HD16- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Kim Tinh
 (mã nhà thầu: HD16)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.823.200.000 (Bốn tỷ, tám trăm hai mươi ba 
triệu, hai 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:HD19- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Phú Thái
 (mã nhà thầu: HD19)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 7.277.225.000 (Bảy tỷ, hai trăm bảy mươi bảy 
triệu, hai 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:HD22- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 8.290.406.360 (Tám tỷ, hai trăm chín mươi 
triệu, bốn trăm lẻ sáu nghìn, ba trăm sáu mươi 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:HD25- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm TW VIDIPHA
 (mã nhà thầu: HD25)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 493.693.830 (Bốn trăm chín mươi ba triệu, sáu 
trăm chín mươi ba nghìn, tám trăm ba mươi 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:HD26- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: CTCP Dược phẩm Trung ương I pharbaco
 (mã nhà thầu: HD26)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 315.840.000 (Ba trăm mười lăm triệu, tám 
trăm bốn 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:HD27- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Văn Lam
 (mã nhà thầu: HD27)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 6.105.430.000 (Sáu tỷ, một trăm lẻ năm triệu, 
bốn trăm ba 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:HD28- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Việt Hà
 (mã nhà thầu: HD28)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.636.470.000 (Một tỷ, sáu trăm ba mươi sáu 
triệu, bốn 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:HD30- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 7.778.740.500 (Bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi tám 
triệu, bảy trăm bốn mươi 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:HD35- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 102.652.839.950 (Một trăm lẻ hai tỷ, sáu trăm 
năm mươi hai triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm năm mươi 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:HD37- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần hóa – DP Mekophar
 (mã nhà thầu: HD37)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 57.398.250 (Năm mươi bảy triệu, ba trăm chín 
mươi tám nghìn, hai trăm năm mươi 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:HD38- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP PYMEPHARCO
 (mã nhà thầu: HD38)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 25.447.994.700 (Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn 
mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi bốn nghìn, bảy 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:HD39- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình
 (mã nhà thầu: HD39)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 938.859.600 (Chín trăm ba mươi tám triệu, 
tám trăm năm mươi chín nghìn, sáu 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:HD40- 441/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 theo tên Generic 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 Phát triển Hà Lan
 (mã nhà thầu: HD40)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 16.646.255.000 (Mười sáu tỷ, sáu trăm bốn 
mươi sáu triệu, hai trăm năm 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:HD42- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 8.858.813.670 (Tám tỷ, tám trăm năm mươi 
tám triệu, tám trăm mười ba nghìn, sáu trăm bảy mươi 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- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 8.193.998.900 (Tám tỷ, một trăm chín mươi ba 
triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, chín 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:HD45- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 147.600.000 (Một trăm bốn mươi bảy 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:HD48- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 854.470.000 (Tám trăm năm mươi bốn triệu, 
bốn 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:HD49- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 289.370.000 (Hai trăm tám mươi chín triệu, ba 
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:HD50- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.140.720.000 (Một tỷ, một trăm bốn mươi 
triệu, bảy 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:HD51- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư phát triển y tế Hà Nội
 (mã nhà thầu: HD51)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 10.071.543.000 (Mười tỷ, không trăm bảy mươi 
mốt triệu, năm trăm bốn mươi ba 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- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm & TTBYT Hoàng Đức
 (mã nhà thầu: HD54)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.509.827.000 (Hai tỷ, năm trăm lẻ chín triệu, 
tám trăm hai mươi bảy 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:HD57- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh
 (mã nhà thầu: HD57)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 7.285.029.500 (Bảy tỷ, hai trăm tám mươi lăm 
triệu, không trăm hai mươi chín 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:HD58- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Hiếu Anh
 (mã nhà thầu: HD58)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 5.701.900.000 (Năm tỷ, bảy trăm lẻ một triệu, 
chín 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:HD59- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Bình Việt Đức
 (mã nhà thầu: HD59)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 132.050.000 (Một trăm ba mươi hai triệu, 
không 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:HD60- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Kim Phúc
 (mã nhà thầu: HD60)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.752.200.000 (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi hai 
triệu, hai 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:HD62- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Tân An
 (mã nhà thầu: HD62)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 12.091.974.300 (Mười hai tỷ, không trăm chín 
mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn, ba 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:HD63- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược Thống Nhất
 (mã nhà thầu: HD63)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.855.225.000 (Hai tỷ, tám trăm năm mươi lăm 
triệu, hai 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:HD65- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.688.772.480 (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi tám 
triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm tám mươi 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:HD68- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức
 (mã nhà thầu: HD68)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.769.015.500 (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi chín 
triệu, không trăm mười lăm 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:HD69- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 (mã nhà thầu: HD69)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.231.980.000 (Ba tỷ, hai trăm ba mươi mốt 
triệu, chín 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:HD70- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y tế
 (mã nhà thầu: HD70)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 681.720.000 (Sáu trăm tám mươi mốt triệu, 
bảy 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:HD72- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 27.402.808.700 (Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm lẻ 
hai triệu, tám trăm lẻ tám nghìn, bảy 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:HD73- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Pha Nam
 (mã nhà thầu: HD73)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.606.750.000 (Một tỷ, sáu trăm lẻ sáu 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:HD74- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm  TW Codupha
 (mã nhà thầu: HD74)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 7.766.014.450 (Bảy tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu 
triệu, không trăm mười bốn nghìn, bốn trăm năm mươi 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:HD75- 441/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 theo tên Generic 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 CPC 1
 (mã nhà thầu: HD75)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 19.641.820.270 (Mười chín tỷ, sáu trăm bốn 
mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi nghìn, hai trăm bảy mươi 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:HD76- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
 (mã nhà thầu: HD76)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.241.9764.500 (Mười hai tỷ, bốn trăm mười 
chín triệu, bảy trăm sáu mươi bốn 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:HD77- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 19.173.942.320 (Mười chín tỷ, một trăm bảy 
mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn, ba trăm hai mươi 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:HD80- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng
 (mã nhà thầu: HD80)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.679.070.000 (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi chín 
triệu, không 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:HD82- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vạn Xuân
 (mã nhà thầu: HD82)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.036.655.000 (Một tỷ, không trăm ba mươi sáu 
triệu, sáu trăm năm 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:HD85- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 814.650.000 (Tám trăm mười bốn triệu, sáu 
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:HD85- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 814.650.000 (Tám trăm mười bốn triệu, sáu 
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:HD86- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Liên danh thầu công ty CP Thương mại Minh Dân - công ty CPDP Minh 
Dân

 (mã nhà thầu: HD86)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.451.129.750 (Một tỷ, bốn trăm năm mươi mốt 
triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm năm mươi 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- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.831.439.600 (Hai tỷ, tám trăm ba mươi mốt 
triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, sáu 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:HD88- 441/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 theo tên Generic 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 Hà Tây
 (mã nhà thầu: HD88)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.598.940.000 (Một tỷ, năm trăm chín mươi 
tám triệu, chín trăm bốn 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:HD92- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 12.086.712.390 (Mười hai tỷ, không trăm tám 
mươi sáu triệu, bảy trăm mười hai nghìn, ba trăm chín mươi 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:HD94- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 356.000.000 (Ba trăm năm mươi sáu 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:HD97- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 5.566.546.000 (Năm tỷ, năm trăm sáu mươi sáu 
triệu, năm trăm bốn mươi 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:HD99- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Vinpharco
 (mã nhà thầu: HD99)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 5.901.350.000 (Năm tỷ, chín trăm lẻ một triệu, 
ba 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:HD104- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Quân
 (mã nhà thầu: HD104)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải 
Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc 
theo tên Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.114.000.000 (Hai tỷ, một trăm mười 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:HD105- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH dược phẩm Đông Đô
 (mã nhà thầu: HD105)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.805.250.000 (Ba tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, 
hai 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:HD106- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường
 (mã nhà thầu: HD106)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 269.000.000 (Hai trăm 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:HD108- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A
 (mã nhà thầu: HD108)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 852.775.000 (Tám trăm năm mươi hai triệu, 
bảy 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:HD109- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 30.112.387.000 (Ba mươi tỷ, một trăm mười hai 
triệu, ba trăm tám mươi bảy 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:HD111- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP AFP Gia Vũ
 (mã nhà thầu: HD111)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.383.618.000 (Hai tỷ, ba trăm tám mươi ba 
triệu, sáu trăm mười tám 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:HD114- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hải
 (mã nhà thầu: HD114)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 200.200.000 (Hai trăm triệu , hai 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:HD115- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ dược phẩm Quang Anh
 (mã nhà thầu: HD115)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 180.000.000 (Một trăm tám mươi 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:HD117- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công  ty TNHH Dược Phẩm Bách Việt
 (mã nhà thầu: HD117)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 8.599.650.000 (Tám tỷ, năm trăm chín mươi 
chín triệu, sáu 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:HD119- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: CTCP Thương mại dược phẩm Việt Đức
 (mã nhà thầu: HD119)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.252.101.000 (Bốn tỷ, hai trăm năm mươi hai 
triệu, một trăm lẻ một 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:HD121- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: CTCP Dược phẩm Nam Hà
 (mã nhà thầu: HD121)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 11.920.545.000 (Mười một tỷ, chín trăm hai 
mươi triệu, năm trăm bốn 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:HD122- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Thái An
 (mã nhà thầu: HD122)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.891.534.500 (Hai tỷ, tám trăm chín mươi mốt 
triệu, năm trăm ba mươi bốn 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:HD123- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Minh
 (mã nhà thầu: HD123)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.239.760.850 (Bốn tỷ, hai trăm ba mươi chín 
triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn, tám trăm năm mươi 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:HD131- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 881.600.000 (Tám trăm tám mươi mốt 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:HD132- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu APEC
 (mã nhà thầu: HD132)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 5.658.380.000 (Năm tỷ, sáu trăm năm mươi 
tám triệu, ba 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:HD133- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 338.062.500 (Ba trăm ba mươi tám triệu, 
không trăm sáu mươi hai 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:HD134- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Benephar
 (mã nhà thầu: HD134)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 24.23.246.000 (Hai tỷ, bốn trăm hai mươi ba 
triệu, hai trăm bốn mươi 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:HD135- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Gendis
 (mã nhà thầu: HD135)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 5.019.300.000 (Năm tỷ, không trăm mười chín 
triệu, ba 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:HD136- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm 1A Việt Nam
 (mã nhà thầu: HD136)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 10.840.300.000 (Mười tỷ, tám trăm bốn mươi 
triệu, ba 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:HD140- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.858.050.000 (Ba tỷ, tám trăm năm mươi tám 
triệu, không 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:HD142- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 13.009.747.500 (Mười ba tỷ, không trăm lẻ chín 
triệu, bảy trăm bốn mươi bảy 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:HD144- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm & thiết bị y tế Phúc Lộc
 (mã nhà thầu: HD144)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 11.312.180.000 (Mười một tỷ, ba trăm mười hai 
triệu, một 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:HD144- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm & thiết bị y tế Phúc Lộc
 (mã nhà thầu: HD144)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 11.312.180.000 (Mười một tỷ, ba trăm mười hai 
triệu, một 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:HD146- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Vihapha
 (mã nhà thầu: HD146)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 75.813.000 (Bảy mươi lăm triệu, tám trăm 
mười ba 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- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.807.904.000 (Ba tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, 
chín trăm lẻ bốn 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:HD157- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 17.109.376.000 (Mười bảy tỷ, một trăm lẻ chín 
triệu, ba trăm bảy mươi 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:HD159- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 333.096.700 (Ba trăm ba mươi ba triệu, không 
trăm chín mươi sáu nghìn, bảy 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:HD164- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 6.348.675.000 (Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi tám 
triệu, sáu 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:HD165- 441/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 theo tên Generic 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 Nguyên
 (mã nhà thầu: HD165)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.992.032.000 (Một tỷ, chín trăm chín mươi hai 
triệu, không trăm ba mươi hai 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:HD168- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 33.821.002.040 (Ba mươi ba tỷ, tám trăm hai 
mươi mốt triệu, không trăm lẻ hai nghìn, không trăm bốn mươi 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- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.801.301.300 (Hai tỷ, tám trăm lẻ một triệu, ba 
trăm lẻ một nghìn, ba 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:HD177- 441/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 theo tên Generic 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 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 367.960.000 (Ba trăm sáu mươi bảy triệu, chín 
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:HD178- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Quốc tế- UK Pharma
 (mã nhà thầu: HD178)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.250.880.000 (Hai tỷ, hai trăm năm mươi 
triệu, tám 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:HD179- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm RIGHMED
 (mã nhà thầu: HD179)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.297.450.000 (Hai tỷ, hai trăm chín mươi bảy 
triệu, bốn 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:HD180- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm và TBYT Bách Linh
 (mã nhà thầu: HD180)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.244.720.000 (Một tỷ, hai trăm bốn mươi bốn 
triệu, bảy 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:HD182- 441/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 theo tên Generic 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 Hồng Đức
 (mã nhà thầu: HD182)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 37.060.339.620 (Ba mươi bảy tỷ, không trăm 
sáu mươi triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm hai mươi 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:HD183- 441/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 theo tên Generic 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 thiết bị y tế hóa chất Hà Nội
 (mã nhà thầu: HD183)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.380.000.000 (Một tỷ, ba trăm tám mươi 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:HD187- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH TM Dược mỹ phẩm Thanh Bình
 (mã nhà thầu: HD187)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 410.120.000 (Bốn trăm mười triệu, một 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:HD188- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Tâm Phú
 (mã nhà thầu: HD188)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 5.218.650.000 (Năm tỷ, hai trăm mười tám 
triệu, sáu 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:HD189- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Việt Nga
 (mã nhà thầu: HD189)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 519.900.000 (Năm trăm mười chín triệu, chín 
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:HD190- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

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

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 15.664.170.000 (Mười lăm tỷ, sáu trăm sáu 
mươi bốn triệu, một 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:HD192- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm ST Andrews Việt Nam
 (mã nhà thầu: HD192)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.225.090.000 (Hai tỷ, hai trăm hai mươi lăm 
triệu, không 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:HD195- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Quang Cường
 (mã nhà thầu: HD195)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 37.400.000 (Ba mươi bảy 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:HD196- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Sơn Hà
 (mã nhà thầu: HD196)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.571.125.000 (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi mốt 
triệu, một 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:HD198- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược Tiến Thành
 (mã nhà thầu: HD198)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.003.803.000 (Bốn tỷ, không trăm lẻ ba triệu, 
tám trăm lẻ ba 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:HD201- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành
 (mã nhà thầu: HD201)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.617.796.000 (Ba tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, 
bảy trăm chín mươi 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:HD202- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Đức Phúc
 (mã nhà thầu: HD202)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.802.510.000 (Hai tỷ, tám trăm lẻ hai triệu, 
năm 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:HD203- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm và thương mại Đại Thủy
 (mã nhà thầu: HD203)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 3.173.480.000 (Ba tỷ, một trăm bảy mươi ba 
triệu, bốn 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:HD204- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ du lịch Mây Vàng
 (mã nhà thầu: HD204)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 130.500.000 (Một trăm ba mươi triệu, năm 
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:HD205- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông
 (mã nhà thầu: HD205)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.506.000.000 (Hai tỷ, năm trăm lẻ sáu 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:HD206- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Tân Á Châu
 (mã nhà thầu: HD206)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 2.071.66.260 (Hai trăm lẻ bảy triệu, một trăm 
sáu mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi 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:HD207- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Trường Sơn
 (mã nhà thầu: HD207)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 609.300.000 (Sáu trăm lẻ chín triệu, ba 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:HD209- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Y dược Tây Dương
 (mã nhà thầu: HD209)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 145.250.000 (Một trăm bốn mươi lăm triệu, hai 
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:HD210- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm
 (mã nhà thầu: HD210)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 258.150.000 (Hai trăm năm mươi tám triệu, 
một 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:HD212- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Megamed
 (mã nhà thầu: HD212)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 7.972.390.000 (Bảy tỷ, chín trăm bảy mươi hai 
triệu, ba 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:HD213- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty CP TMDP và VTYT Lạng Sơn
 (mã nhà thầu: HD213)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 4.384.800.000 (Bốn tỷ, ba trăm tám mươi bốn 
triệu, tám 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:HD214- 441/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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Hải Minh
 (mã nhà thầu: HD214)

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc theo tên 
Generic 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 theo tên Generic cho các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Với giá trị hợp đồng là: 1.525.840.000 (Một tỷ, năm trăm hai mươi lăm 
triệu, tám trăm bốn 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).
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Phạm Hữu Thanh


