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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2  

cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2021-2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

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 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 Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc 

năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Sở Y tế 

Điện Biên phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-SYT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Sở Y tế 

Điện Biên phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật các gói thầu 

cung ứng thuốc năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-SYT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế 

Điện Biên phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 

2021-2022; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại báo cáo số 294/BC-TTĐ ngày 22 

tháng 12 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 cung ứng thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền năm 2021-2022, như sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu, danh mục thuốc và giá trị thuốc trúng thầu: 

+ Nhà thầu trúng thầu: 24 nhà thầu; 

+ Danh mục thuốc trúng thầu: 114 mặt hàng; 

+ Giá trị trúng thầu: 48.639.338.700 đồng. 

(Phụ biểu chi tiết kèm theo). 

2. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. 
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3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. 

Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 Đơn vị mua thuốc tập trung 

tổ chức ký kết thỏa thuận khung, cơ sở khám chữa bệnh tổ chức ký kết hợp đồng với 

các nhà thầu trúng thầu theo đúng các qui định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn và các nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận:                                                
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (Báocáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- PYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, TTĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

TÊN NHÀ THẦU, DANH MỤC VÀ GIÁ TRỊ THUỐC TRÚNG THẦU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên) 
 

ST

T 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

1 Công ty cổ phần dược Hậu Giang 01 38.688.000 

2 Công ty cổ phần dược MEDI Miền Bắc 04 2.356.592.000 

3 Công ty cổ phần dược NATURE Việt Nam 01 897.600.000 

4 Công ty cổ phần dược phẩm Bông Sen Vàng 07 4.948.052.400 

5 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Nam 06 3.719.832.800 

6 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 01 56.000.000 

7 Công ty cổ phần dược phẩm OPC 04 746.532.000 

8 Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo 04 2.308.310.000 

9 Công ty cổ phần dược phẩm THT Điện Biên 02 271.800.000 

10 
Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3 

(Foripharm) 
02 864.639.300 

11 Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái 07 1.998.427.600 

12 Công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh Điện Biên 04 574.280.000 

13 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Vân Trang 01 66.000.000 

14 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Á 03 830.160.000 

15 
Công ty cổ phần thương mại dược liệu Mường 

Thanh tỉnh Điện Biên 
10 6.612.460.000 

16 
Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Thịnh 

Phương tỉnh Điện Biên 
09 2.010.320.800 

17 
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư Y tế 

Khải Hà 
03 1.461.564.000 

18 
Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm 

Hoàng Giang 
07 7.146.121.900 

19 
Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm 

Hoàng Lan 
05 743.380.000 

20 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Ba 

Đình 
03 654.129.000 

21 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và 

trang thiết bị Y tế Hoàng Đức 
01 120.000.000 

22 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược 

Vietamerican  
04 881.040.000 

23 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược 

phẩm Hacinco Việt Nam 
04 1.195.520.000 

24 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hà 

Thành 
21 8.137.888.900 

  Tổng 114 48.639.338.700 
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