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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu cung ứng thuốc Generic năm 2023 - 2024 

 
 

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 1923/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của UBND 

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

Generic năm 2023 - 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-SYT ngày 05/11/2022 của Sở Y tế phê duyệt hồ 

sơ mời thầu gói thầu cung ứng thuốc Generic năm 2023 - 2024; Công văn số 

2081/SYT-ĐVMS ngày 16/11/2022 của Đơn vị mua sắm thuốc tập trung - Sở Y tế về 

việc sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu cung ứng thuốc Generic năm 2023 - 2024; 

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 1171/QĐ-SYT ngày 09/12/2022 của Sở Y tế phê duyệt 

danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu cung ứng thuốc Generic 

năm 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo số 134/BC-TTĐ ngày 20 

tháng 12 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung ứng thuốc Generic 

năm 2023 - 2024, như sau: 

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

+ Nhà thầu trúng thầu: 20 nhà thầu; 

+ Danh mục thuốc trúng thầu: 67 mặt hàng; 

+ Giá trị trúng thầu: 31.391.317.570 đồng. 

(Phụ biểu chi tiết kèm theo). 
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2. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. 

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       /12/2022 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 08 1.910.455.760 

2 Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre 01 156.975.000 

3 Công ty cổ phần dược phẩm Bifaco 02 2.620.752.000 

4 Công ty cổ phần dược phẩm Bông Sen Vàng 02 4.655.125.000 

5 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 01 251.900.000 

6 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 

Hải Nam 
08 793.457.310 

7 Công ty cổ phần dược phẩm Savi 03 107.059.920 

8 Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco 02 1.848.767.000 

9 
Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà 

Nẵng 
01 220.500.000 

10 
Công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh Điện 

Biên 
16 2.578.851.640 

11 
Công ty cổ phần thương mại dược liệu 

Mường Thanh tỉnh Điện Biên 
01 5.929.500.000 

12 
Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm 

Ngọc Thiện 
01 136.452.792 

13 Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Việt Đức 02 7.428.326.000 

14 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm 

Đức Anh 
03 663.596.000 

15 
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và 

trang thiết bị Y tế Hoàng Đức 
01 79.800.000 

16 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên dược liệu TW2 
01 662.684.256 

17 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

thương mại dịch vụ du lịch Mây Vàng 
01 289.617.132 

18 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Vimedimex Bình Dương 
01 4.632.000 

19 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 

dược phẩm Vạn Xuân 
01 191.880.000 

20 

Liên danh thầu Công ty cổ phần thương mại 

Minh Dân - Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân 

11 860.985.760 

 Tổng 67 31.391.317.570 
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