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  BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN  

BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

 

Hà Nội, ngày ..............tháng ............  năm ....... 

 

BIÊN BẢN ĐÓNG THẦU 

Gói thầu............................................. 

 

-  Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 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 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 

trung;  

- Căn cứ Thông tư 11/2016/TT-BYT  ngày 11/5/20126 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

- Căn cứ thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc Ban 

hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh 

mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. 

- Căn cứ thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc Ban 

hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 

thuốc và khả năng cung cấp 

- Căn cứ thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết về 

việc sử dụng vốn nhà nước mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lục lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội nghề nghiệp. 

- Căn cứ Quyết định số ......./QĐ -NĐTW ngày ........... của Giám đốc Bệnh 

viện bệnh Nhiệt đới Trung ương về việc thành lập Hội đồng đấu thầu mua 

thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư  tiêu hao năm ...........; 



   Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-BYT ngày .............. của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch đấu thầu mua ..................................của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương. 

 Thời gian bắt đầu:   ........giờ.......... ngày ..........  tháng .........  năm ......... 

I.Thành phần tham dự: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

   Cùng đại diện của các công ty tham gia dự thầu. 

II. Nội dung : 

1. Các thành viên kiểm tra tình trạng  của hồ sơ dự thầu. 

Tại thời điểm mở thầu hồ sơ các nhà thầu còn nguyên niêm phong. 

      Có tổng số  ......... hồ sơ tham dự: 

     2.  Hội đồng đóng thầu với sự chứng kiến của các thành viên trong tổ chuyên gia 

đấu thầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và đại diện các nhà các công ty 

tham gia các gói thầu. 

           Buổi mở thầu kết thúc vào hồi  giờ ...........giờ  ........  cùng ngày. 

(Có danh mục nhà thầu kèm theo) 

Các thành viên: 

1.  ...................................................................................................................  

2.  ...................................................................................................................  

3.  ...................................................................................................................  

4.  ...................................................................................................................  

5.  ...................................................................................................................  

6. .................................................................................................................... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 


