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SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 294/QĐ-BVHBC Bình Chánh, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu thuốc Generic 

Mua sắm thuốc bổ sung lần 1 năm 2020 - 2021 

 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-SYT ngày 18/3/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung lần 1 

năm 2020-2021 của Bệnh viện huyện Bình Chánh; 

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BVBC ngày 04/5/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

huyện Bình Chánh về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc 

Generic mua sắm thuốc bổ sung lần 1 năm 2020 – 2021; 

Căn cứ tờ trình số 14/TTr-BVBC-BMT ngày 17/5/2021 về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic mua sắm thuốc bổ sung lần 1 

năm 2020 – 2021; 

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic 

mua sắm thuốc bổ sung lần 1 năm 2020 – 2021 của Tổ thẩm định ngày 16/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic mua sắm thuốc 

bổ sung lần 1 năm 2020 – 2021 theo nội dung như sau: 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện huyện Bình Chánh. 

- Hình thức đấu thầu: Mua sắm trực tiếp 

- Tổng số nhà thầu trúng thầu: 28 nhà thầu. 

- Tổng số thuốc trúng thầu: 48 mặt hàng. 

- Tổng giá trị thuốc trúng thầu: 8.185.726.500 đồng (Tám tỉ một trăm tám mươi 

lăm triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm đồng). 

- Tên thuốc, số lượng, đơn giá, giá trị và nhà thầu trúng thầu: Danh mục thuốc 

đính kèm. 
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- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết hiệu lực gói thầu mua sắm thuốc năm 

2020 - 2021. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ 

quan bảo hiểm xã hội thanh toán, các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 2.  hoa Dược, ph ng Tài ch nh kế toán c ng v i nhà thầu trúng thầu k  

kết hợp đồng thực hiện hợp đồng mua sắm theo quy định t i  u t Đấu thầu số 

43/2013/QH13. 

Điều 3.  hoa Dược, ph ng Tài ch nh kế toán và các khoa, ph ng liên quan c ng 

phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
-  ưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Tống Quốc Đăng Khoa 

 


