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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm chẩn đoán 

invitro, vật tư y tế, hóa chất điều chỉnh năm 2021 - 2022 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-SYT ngày 28 tháng 5 năm 2021; Quyết định số 

422/QĐ-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2021; Quyết định số 444, 445/QĐ-SYT ngày 23 

tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất điều chỉnh năm 2021 - 2022.  

Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo: 

1. Nhà thầu trúng thầu  

1.1. Tên nhà thầu trúng thầu, giá trị trúng thầu các gói thầu cung ứng thuốc, 

sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế, hóa chất điều chỉnh năm 2021 - 2022 (Phụ 

lục 1 kèm theo). 

 1.2. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. 

 1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 19 tháng. 

1.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

* Đối với thuốc: 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thư bảo   nh do ng n hàng ho c t  

chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (theo mẫu số 17 của 

HSMT) ho c theo hình thức đ t cọc bằng Séc; 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% trên t ng giá trị ký hợp đồng; 

- Hiệu  ực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có 

hiệu  ực kể từ ngày phát hành cho đến ngày hai bên tiến hành thanh  ý hợp đồng; 
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- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

được nộp khi ký hợp đồng với từng cơ sở khám chữa bệnh. 

* Đối với hóa chất, vật tư: 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thư bảo   nh do ng n hàng ho c t  

chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (theo mẫu số 22 của 

HSMT) ho c theo hình thức đ t cọc bằng Séc; 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% trên t ng giá trị trúng thầu; 

- Hiệu  ực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có 

hiệu  ực kể từ ngày phát hành cho đến ngày hai bên tiến hành thanh  ý hợp đồng; 

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

được nộp tại Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

1.5. Trong thời gian 05 ngày  àm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả  ựa chọn nhà 

thầu, nhà thầu trúng thầu (có tên tại phụ  ục 1) có trách nhiệm chủ động  iên hệ với bên 

mời thầu để hoàn thiện và ký kết th a thuận khung (theo Mẫu của hồ sơ mời thầu).  

 uá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu trúng thầu không tiến hành hoàn thiện và 

ký kết th a thuận khung ho c trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả 

 ựa chọn nhà thầu mà nhà thầu trúng thầu từ chối ký kết hợp đồng với các cơ sở khám 

chữa bệnh (trừ trường hợp bất khả kháng) thì các cơ sở khám chữa bệnh sẽ tịch thu 

bảo đảm dự thầu và xử  ý theo quy định của Pháp  uật. 

2. Nhà thầu không được lựa chọn 

- Tên nhà thầu không được  ựa chọn và  ý do không được  ựa chọn (Phụ lục 2 

kèm theo). 

- Đối với nhà thầu không được  ựa chọn căn cứ thông báo kết quả  ựa chọn nhà 

thầu này để  àm các thủ tục giải t a bảo đảm dự thầu theo đúng quy định. 

3. Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 

Nhà thầu có kiến nghị về kết quả  ựa chọn nhà thầu phải gửi văn bản kiến nghị đến 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên trước ngày 05 tháng 7 năm 2021 để được xem xét, giải quyết. 

 
Nơi nhận:                                                

- Các nhà thầu tham dự thầu; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, ĐVMT,TTĐ. 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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Phụ lục I 

 DANH SÁCH NHÀ THẦU CÓ MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày    /6/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

1. Gói thầu cung ứng thuốc generic điều chỉnh năm 2021-2022 

Đơn vị tính: VND 

ST

T 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

1 Công ty c  phần dược Á Ch u 01  955.500.000  

2 Công ty c  phần dược Danapha 03  477.655.400  

3 Công ty c  phần dược phẩm Bách Niên 01  152.237.100  

4 Công ty c  phần dược phẩm Bông Sen Vàng 04  2.289.948.750  

5 Công ty c  phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 03  96.796.000  

6 Công ty c  phần dược phẩm Phương Thảo 03  8.270.372.775  

7 Công ty c  phần dược phẩm THT Điện Biên 04  554.696.290  

8 
Công ty c  phần dược phẩm Trung ương 

CPC1 
01  3.037.387.500  

9 
Công ty c  phần dược phẩm và thiết bị y tế 

Hà Nội 
03  310.750.125  

10 
Công ty c  phần dược phẩm và thiết bị y tế 

Phúc Lộc 
02  425.805.000  

11 Công ty c  phần dược phẩm Việt Hà 04  391.948.250  

12 Công ty c  phần dược phẩm Vipharco 01  1.466.311.500  

13 
Công ty c  phần dược vật tư y tế tỉnh Điện 

Biên 
15   3.242.289.860  

14 Công ty c  phần Pymepharco 07  1.936.496.400  

15 
Công ty c  phần thương mại dược phẩm 

Thịnh Phương tỉnh Điện Biên 
01  483.000.000  

16 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 

Hải Nam 
06  2.589.155.289  

17 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 

MEZA 
01  77.812.500  

18 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 

Sơn H n Điện Biên 
07  268.774.480  

19 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 

Tân An 
01  244.635.300  

20 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược 

Vietamerican  
08  2.065.127.000  

21 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

thương mại dịch vụ du  ịch M y Vàng 
09  966.852.190  

22 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Vimedimex Bình Dương 
04  795.208.692  
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ST

T 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

23 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 

dược phẩm Phương Linh 
01  629.825.000  

24 

Liên danh thầu Công ty c  phần thương mại 

Minh Dân - Công ty c  phần dược phẩm 

Minh Dân 

01  525.690.000  

 
Cộng 91   32.254.275.401  

 
 

2. Gói thầu cung ứng vật tư theo thành phần điều chỉnh năm 2021-2022 

Đơn vị tính: VND 

STT Tên nhà thầu 
Số thành phần 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VND) 

1 
Công ty c  phần đầu tư Tuấn Ngọc 

Minh 

02 (thành phần 4 

và 10) 
6.051.800.000 

2 
Công ty trách nhiệm hữu hạn công 

nghệ Y tế SINYMED 
01 (thành phần 8)  2.834.000.000 

3 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị 

Y tế Danh 
01 (thành phần 11)  1.715.850.000 

 Cộng 
04 thành phần với 

52 mặt hàng 
10.601.650.000 

 

3. Gói thầu cung ứng vật tư theo mặt hàng điều chỉnh năm 2021-2022 

Đơn vị tính: VND 

ST

T 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VND) 

1 Công ty c  phần ACCUTECH Việt Nam 03 150.000.000 

2 Công ty c  phần đầu tư DSC Việt Nam 08 3.614.834.500 

3 Công ty c  phần đầu tư Tuấn Ngọc Minh 04 1.043.000.000 

4 
Công ty c  phần thương mại dịch vụ t ng hợp 

Đô Thành 
01 2.916.585.000 

5 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư 

Viễn T y 
06 967.000.000 

6 
Công ty C  phần thiết bị Y tế và thương Mại 

Hoa Cẩm Chướng 
05 619.000.000 

 Cộng 27 9.310.419.500 
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4. Gói thầu cung ứng hóa chất điều chỉnh năm 2021-2022 

STT Tên Nhà thầu 
Số thành phần đề nghị  

trúng thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VND) 

1 Công ty c  phần IDICS 02 (thành phần 9 và 32) 1.469.740.000    

2 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị Minh T m 
02 (thành phần 25và 47) 2.006.717.500 

3 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế Phương Đông 
02 (thành phần16 và 39) 1.255.756.000 

 Cộng 
06 thành phần với 96 

mặt hàng 
4.732.213.500 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH NHÀ THẦU KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày    /6/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên Nhà thầu Lý do Gói thầu 

1 

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên 

dược  iệu trung ương 2 

Không có m t hàng đạt 

điểm t ng hợp cao nhất 

Gói thầu cung ứng 

thuốc generic điều 

chỉnh năm 2021-2022 

2 
Công ty c  phần đầu tư 

DSC Việt Nam 

Tất cả các m t hàng tham 

dự thầu không đạt yêu cầu 

kỹ thuật, không phù hợp 

với nhóm theo HSMT 

Gói thầu cung ứng 

sinh phẩm chẩn đoán 

invitro điều chỉnh 

năm 2021-2022 
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