UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ Y TẾ
Số: 5317 /SYT-KHNVTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày

tháng

năm 2020

V/v đề nghị cập nhật lại
nhà thầu vi phạm Hợp đồng
cung ứng thuốc năm 2018
Kính gửi: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)
Theo đề nghị của nhà thầu Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy tại
Công văn số 1082/2020/CV-KD ngày 15/10/2020 về việc đính chính thông tin
công bố nhà thầu vi phạm Hợp đồng cung ứng thuốc năm 2018.
Sở Y tế kính báo cáo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) như sau:
Tại văn bản số 4702/BC-BYT ngày 17/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Ninh
Thuận báo cáo tình hình các nhà thầu vi phạm trong cung ứng thuốc năm 2018 và
quý Cục đã đăng thông tin nhà thầu vi phạm trên website (Phụ lục 2 “vi phạm
khác”)
Vấn đề này, một số nhà thầu có ý kiến cho rằng thời hạn công bố vi phạm
phải theo hiệu lực của gói thầu, đối với gói thầu thuốc generic năm 2018 của
Ninh Thuận, hiệu lực Hợp đồng cung ứng thuốc cho các đơn vị tính từ ngày
01/8/2018-01/8/2019, nhà thầu phải chịu trừ điểm kinh nghiệm trong Bảng điểm
kỹ thuật 01 năm, mốc thời gian theo hiệu lực của gói thầu, theo đó thời hạn công
bố vi phạm Hợp đồng trên website của quý Cục (Phụ lục 2 “vi phạm khác”)
không có thời gian hết hiệu lực.
Trên cơ sở kiến nghị của nhà thầu, Sở Y tế kính báo cáo Cục Quản lý
Dược xem xét, cập nhật lại thông tin đăng trên website để tạo điều kiện cho nhà
thầu tiếp tục tham dự thầu, cung cấp thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh.
Trân trọng./.
(Đính kèm Công văn số 1082/2020/CV-KD ngày 15/10/2020 của Công ty
TNHH Dược phẩm Khương Duy).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty dược Khương Duy;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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