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năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1Thuốc generic năm 2020
Căn cứ Quyết định số 5094/QĐ-SYT ngày 28/10/2020 của Giám đốc Sở
Y tế tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu gói
thầu số 1- Thuốc generic năm 2020;
Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các cơ sở y tế và nhà thầu về bổ
sung kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 - Thuốc generic năm 2020 như sau:
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tín Đức
1. Đã trúng thầu: 01 mặt hàng, tổng giá trị: 4.750.000.000VND (có danh
sách chi tiết kèm theo).
- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định từng mặt hàng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với các
đơn vị sử dụng;
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm
thực hiện hợp đồng (theo Mẫu số 17 Chương VIII của HSMT) với từng cơ sở y
tế trong tỉnh Ninh Thuận.
2. Thời gian hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận khung theo quy định tại Thư
chấp thuận và trao hợp đồng.
3. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký Thỏa thuận khung, đề nghị đại diện
hợp pháp của các nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng và thực hiện bảo lãnh thực
hiện hợp đồng với các cơ sở y tế tỉnh Ninh Thuận. Sau khi ký Hợp đồng cung
ứng thuốc với các đơn vị sử dụng, nhà thầu phải gửi một bản hợp đồng về Sở Y
tế để theo dõi, giám sát. Các nhà thầu không gửi bản Hợp đồng cung ứng về Sở
Y tế xem như từ chối ký Hợp đồng, Sở Y tế sẽ xử lý theo quy định pháp luật
hiện hành./.
Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin, liên hệ Bộ phận Nghiệp vụ Dược - Số điện
thoại: 0259 3820951./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Công ty TNHH DP Tín Đức;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCG.
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