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Hải Dương, ngày        tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu cung ứng thuốc

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022
   

Kính gửi:  …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SYT  ngày  03 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc 
Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung ứng vị thuốc cổ truyền 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022, Sở Y tế 
tỉnh Hải Dương thông báo:

Tên gói thầu: Cung ứng vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021-2022.

1. Đơn vị trúng thầu: Danh sách chi tiết tại phụ lục I kèm theo.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết 

định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kế hoạch hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung và ký kết hợp đồng với các 

nhà thầu trúng thầu:
+ Đề nghị các nhà thầu trúng thầu chuẩn bị thực hiện biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo quy định (Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá 
trị hợp đồng).

+ Sở Y tế trân trọng kính mời các nhà thầu trúng thầu đến Sở Y tế Hải 
Dương để hoàn thiện và ký kết thỏa thuận khung từ ngày 03/3/2022 đến ngày 
07/3/2022.

+ Sau khi ký kết thỏa thuận khung với Sở Y tế, nhà thầu sẽ tiến hành 
thương thảo và ký kết hợp đồng với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Đơn vị nhà thầu không đạt HSĐXKT gồm: Danh sách chi tiết tại phụ 
lục 2 kèm theo. 

Sở Y tế đề nghị nhà thầu không đạt HSĐXKT đến Sở Y tế Hải Dương 
(Đ/c: Số 42 Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) từ ngày 03/3/2022 
vào giờ hành chính để nhận lại Hồ sơ đề xuất tài chính (còn nguyên niêm 
phong) mà nhà thầu đã nộp cho Sở Y tế Hải Dương.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương thông báo để các đơn vị biết, khẩn trương thực 
hiện các nội dung sau đấu thầu./.

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo SYT;
- Phòng NVY, KHTC; 
- Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (3).                                 
                                                                                Phạm Mạnh Cường
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