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SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 

  

Số: 741/QĐ-BVBD TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 07 năm 2017 

 

QUYẾT ĐIṆH  
Về viêc̣ phê duyêṭ kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu : Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa chất đợt 2 năm 2017 

Chủ đầu tư : Bệnh viện Bình Dân 

Địa điểm : Số 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, quận 3, TP.HCM 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 

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

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về viêc̣ 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 về 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, 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 Quyết định số 612/QĐ-BVBD ngày 02/6/2017 của Bệnh Viện Bình Dân về 

việc phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa chất đợt 2 năm 

2017”; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BVBD ngày 08/06/2017 của Bệnh viện Bình Dân về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa 

chất đợt 2 năm 2017”; 

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVBD ngày 22/6/2017 của Bệnh viện Bình Dân về 

việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp gói thầu "Mua sắm trực tiếp vật tư y tế 

- hóa chất đợt 2 năm 2017"; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất ngày 05/7/2017 của Tổ chuyên gia; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 07/7/2017 giữa Bệnh viện Bình Dân 

và các nhà thầu (theo lô tham dự) thuộc gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa 

chất đợt 2 năm 2017”; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 10/7/2017 của Tổ thẩm 

định; 

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TTĐ ngày 10/7/2017 của Tổ thẩm định về việc trình 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa chất 

đợt 2 năm 2017”, 

QUYẾT ĐIṆH: 
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Điều 1. Phê duyêṭ kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế 

- hóa chất đợt 2 năm 2017”, với nội dung như sau:  

- Tên gói thầu: “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa chất đợt 2 năm 2017” 

- Giá gói thầu: 1.295.443.800 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi lăm 

triệu, bốn trăm bốn mươi ba ngàn, tám trăm đồng). 

- Tên nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu : 

Lô 1. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 

-  Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 

CPC1 

-  Giá trúng thầu : 647.451.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi bảy 

triệu, bốn trăm năm mươi một ngàn đồng) 

-  Danh mục hàng hóa trúng 

thầu 

: Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

-  Loại hơp̣ đồng  : Trọn gói 

-  Thời gian thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng : 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

-  Địa điểm : Số 371 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 

TP.HCM 

Lô 2. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Viên Phát 

-  Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Viên Phát 

-  Giá trúng thầu : 647.992.800 đồng (Sáu trăm bốn mươi bảy 

triệu,, chín trăm chin mươi hai ngàn, tám trăm 

đồng)  

-  Danh mục hàng hóa trúng 

thầu 

: Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

-  Loại hơp̣ đồng : Trọn gói 

-  Thời gian thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng : 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

-  Địa điểm : Số 371 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 

TP.HCM 

Điều 2. Nhà thầu trúng thầu chiụ trách nhiêṃ tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ gói thầu theo 

nôị dung kết quả lựa chọn nhà thầu đươc̣ phê duyêṭ và các quy điṇh hiêṇ hành. 

Điều 3. Các Ông, (Bà) Trưởng khoa phòng trực thuộc Bệnh viện Bình Dân và các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

          GIÁM ĐỐC 
 

Nơi nhâṇ: 

- Như trên; 

- Lưu VT.  
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 
Gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư y tế - hóa chất đợt 2 năm 2017 

(Đính kèm Quyết định số:741/QĐ-BVBD ngày 12/07/2017 của Bệnh viện Bình Dân) 

 

STT Tên Vật Tư Tên Thương Mại 

Kết quả sử dụng mua sắm trực tiếp 
Quy 

Cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá  

bao gồm 

VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền 

sau thuế 

(VNĐ) Đơn vị ký 

hợp đồng 

Số hợp 

đồng 
Ngày ký 

LÔ 1: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 

1 Bộ khăn tổng quát Bộ khăn tổng quát 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Trung ương 

Cần Thơ 

94/HĐ-

BV 
12/01/2017 

10 Bộ/ 

thùng 

NTI 

VIN

A 

Việt 

nam 
Bộ 2.580 250.950 647.451.000 

 

Tổng cộng: 

` 

647.451.000 

LÔ 2: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 

1 Áo phẫu thuật L Áo phẫu thuật L 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Trung ương 

Cần Thơ 

95/HĐ-

BV 
12/01/2017   

 35 

Cái/Hộp 

Viên 

Phát 

Việt 

Nam 
Cái 10.320 33.915 350.002.800 
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STT Tên Vật Tư Tên Thương Mại 

Kết quả sử dụng mua sắm trực tiếp 
Quy 

Cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá  

bao gồm 

VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền 

sau thuế 

(VNĐ) Đơn vị ký 

hợp đồng 

Số hợp 

đồng 
Ngày ký 

2 

Bộ khăn cắt đốt 

nọi soi bằng vải 

không dệt, cao cấp, 

chống thấm nước, 

chống thấm cồn, 

gồm: 1 khăn trải 

bàn dụng cụ, 2 

khăn thấm, 1 khăn 

cắt đoạn qua niệu 

quản (Bộ khăn niệu 

quản có túi) 

Bộ khăn cắt đốt 

nội soi 

Bệnh viện 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

38/2016/B

VĐHYD/

VTYT 

09/12/2016 
Hộp 10 

bộ 

Viên 

Phát 

Việt 

Nam 
Bộ 645 260.400 167.958.000 

3 

Bộ khăn mổ thận 

lấy sỏi qua da C, 

gồm: Bộ khăn trải 

bàn dụng cụ, 1 

khăn mổ thận lấy 

sỏi qua da B, 2 

khăn thấm, 1 bao 

chụp đầu đèn size 

L (Bộ khăn lấy sỏi 

qua da)  

Bộ khăn mổ thận 

lấy sỏi qua da C 

Bệnh viện 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

38/2016/B

VĐHYD/

VTYT 

09/12/2016 
Hộp 15 

bộ 

Viên 

Phát 

Việt 

Nam 
Bộ 645 201.600 130.032.000 

 

Tổng cộng: 

 

647.992.800 

Tổng cộng giá gói thầu:  1.295.443.800 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ba ngàn, tám trăm đồng). 

 

 GIÁM ĐỐC 


