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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:4674 /QĐ-SYT

Ninh Thuận, ngày 02 tháng10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 01 - Thuốc Generic năm 2020
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y
tế quy định về việc đấu thầu thuốc trong tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của
UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp
thuốc năm 2020 của Sở Y tế Ninh Thuận;
Căn cứ quyết định số 4165/QĐ-SYT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc
Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê duyệt danh sách mặt hàng đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật gói thầu số 01: Thuốc Generic năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 4404/QĐ-SYT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc
Sở Y tế Ninh Thuận Về việc phê duyệt bổ sung danh sách mặt hàng đáp ứng yêu
cầu kỹ thuật gói thầu số 01: Thuốc Generic năm 2020;
Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TCG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tổ Chuyên
gia về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thuốc
Generic năm 2020;
Căn cứ Báo cáo số 09/BC-TTĐ ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Tổ Thẩm
định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic
năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-Thuốc
Generic năm 2020. Cụ thể như sau:

- Số lượng mặt hàng trúng thầu gồm 1.125 mặt hàng thuộc 128 nhà thầu
trúng thầu theo phụ lục đính kèm.
- Tổng giá trị trúng thầu: 231.464.028.520 đồng.
(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, không
trăm hai mươi tám ngàn, năm trăm hai mươi đồng).
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định từng mặt hàng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày nhà thầu ký hợp
đồng với các đơn vị sử dụng thuốc.
Điều 2. Tổ Chuyên gia phối hợp Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính
thông báo kết quả này đến tất cả các nhà thầu tham dự và thực hiện các bước
tiếp theo hoàn tất quy trình đấu thầu. Đồng thời đăng tải kết quả lên Hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia và website Sở Y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính, Chánh thanh tra Sở Y
tế, các đơn vị y tế sử dụng thuốc có liên quan và các Nhà thầu trúng thầu căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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