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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phương tiện phòng hộ 

cá nhân thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào 
 
 

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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết 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- 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 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia;  Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn 

nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

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 978/QĐ-SYT ngày 13/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Điên Biên 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phương tiện phòng hộ cá 

nhân thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào; 

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-SYT ngày 25/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu mua vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân 

thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào. 

Theo đề nghị của tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo số: 153/BC-TTĐ ngày 

08/12/2021 thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phương tiện 

phòng hộ cá nhân thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phương tiện 

phòng hộ cá nhân thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào như 

sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu, giá trị trúng thầu: 

1.1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo.  

+ Địa chỉ: Số nhà 608, tổ 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

1.2. Giá trị trúng thầu: 442.954.800 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai 

triệu, chín trăm năm mươi tư nghìn, tám trăm đồng) 

(Phụ biểu chi tiết kèm theo). 

 2. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày. 

 Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Tổ chuyên gia đấu thầu phối hợp 

cùng Văn phòng Sở Y tế tổ chức ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, tổ chức 

thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

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

Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Công ty cổ phần dược phẩm Phương 

Thảo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh; 

- Wesite Sở Y tế; 

- Lưu VT, TCG, TTĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

                

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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DANH MỤC, GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 

Gói thầu mua vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào 

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày           tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

S

T

T 

Tên hàng 

hóa mời 

thầu 

Tên hàng 

hóa 

trúngthầu 

Ký mã hiệu 
Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

Mô tả hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Khẩu 

trang y tế 

Khẩu trang y 

tế 4 lớp 

HDM - 02 Hộp 50 cái, 

kiện 50 hộp 

60 

tháng 

 Cái Cty cổ phần 

công nghệ 

Hadimed  

Việt 

Nam 

30.000 525 15.750.000 

2 Dung 

dịch sát 

khuẩn tay 

Dung dịch 

sát khuẩn 

tay 

THA 

HANDRUB 

Chai 1 lít, 

kiện 10 

chai 

36 

tháng 

Có vòi bơm; 

thành phần: 80% 

Ethanol, 7,2% 

Isopropyl 

Alcohol, 0,5% 

Chlorhexidin 

Digluconat; 

Chai Công ty TNHH 

sản xuất đầu tư 

thương mại Tân 

Hương 

Việt 

Nam 

660 126.000 83.160.000 

3 Bộ trang 

phục 

phòng 

chống 

dịch dùng 

01 lần, 

bảo vệ 

toàn thân 

cấp độ 3 

Bộ trang 

phục phòng 

chống dịch 

dùng 01 lần, 

bảo vệ toàn 

thân cấp độ 

3 

PHUQUY-

BYT03 

Túi 01 bộ 

(hút chân 

không) 

gồm; quần, 

áo, mũ, bao 

giầy, khẩu 

trang, găng 

tay, tấm 

chắn giọt 

bắn 

Kiện 100 

bộ 

36 

tháng 

- Mũ, áo, quần 

dạng liền (cỡ S, 

M, L, XL) + bao 

giầy; 

- Tấm chắn giọt 

bắn FACE 

SHIELD; 

 

 

- Khẩu trang 

N95 PROMASK 

VAN; 

 

Bộ - Cty CP bảo hộ 

lao động Phú 

Quý; 

 

- Cty cổ phần 

nhà máy trang 

thiết bị y tế 

USM 

Healthcare; 

- Cty cổ phần 

thương mại 

quốc tế Thịnh 

long sản xuất 

Việt 

Nam 

2.400 99.000 237.600.000 
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- Găng tay y tế. - Cty cổ phần 

Merufa sản xuấ 

4 Cồn 90 

độ 

Cồn 90 độ 103.21/GCN-

BYT 

 36 

tháng 

Chai 500ml Chai Cty TNHH đầu 

tư dược phẩm 

Ngân Hà 

Việt 

Nam 

6.048 17.600 106.444.800 

 Tổng           442.954.800  

(Bằng chữ: Bốn trăm bốn hai triệu chín trăm năm tư nghìn tám trăm đồng). 
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