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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SYT 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu  

Mua sắm vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

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 Thông báo số 665/TB-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh, kết 

luận tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế và hàng 

hoá theo hình thức tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu mua sắm vật tư y tế năm 

2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập; 

Căn cứ vào Tờ trình số 108/TTr-SYT ngày 23/5/2018 của Bên mời thầu (Sở 

Y tế) về việc đề  nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật 

tư y tế năm 2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Báo cáo số 20/BC-TTĐ ngày 29/5/2018 của Tổ thẩm định hồ sơ mời 

thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở khám 

chữa bệnh công lập; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu 

mua vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm vật tư y 

tế năm 2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc kế hoạch lựa chọn 

thầu mua sắm vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lậpnhư 

sau:  

I. Danh sách các nhà thầu trúng thầu:  

1. Công ty CP Dược Mỹ phẩm và Thương mại Bà Rịa Vũng Tàu 

2. Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Vĩnh Khang 
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Danh mục vật tư y tế trúng thầu của từng nhà thầu gửi kèm theo Quyết định.  

II. Hình thức thực hiện hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

III. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/5/2019. 

IV. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng. 

Điều 2: Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 

tỉnh, TTYT Vietsovpetro, Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công 

Long Đất, ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu để đảm bảo có vật tư y tế đầy 

đủ, kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh. 

Điều 3: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan tại Điều 2, các nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Gửi kèm: Danh mục vật tư y tế trúng thầu của từng nhà thầu; Danh mục vật 

tư y tế phân bổ của từng cơ sở khám, chữa bệnh. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các PGĐ SYT; 

- BHXH tỉnh; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu VT, NVD. 

 

GIÁM ĐỐC 
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