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Hµ Néi, ngµy      th¸ng    n¨m 20.. 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu … 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 
 

       Hội đồng thấm định  

 

- 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. 

      Theo đề nghị của Ông Chủ tịch hội đồng thẩm định kết quả đấu thầu, Chủ 

tịch hội đồng đấu thầu, 

QUYẾT ĐỊNH 



Ngày ban hành: 01/07/2016   

  Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu ............................ của Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới trung ương gồm .......... gói thầu: ....................... với giá gói thầu là 

................ đồng (phụ lục .......). 

     Điều 2. Chủ tịch hội đồng đấu thầu và Chủ tịch hội đồng thẩm định kết quả 

đấu thầu chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và quyết định các mặt hàng trúng thầu 

của gói thầu nêu trên. 

    Điều 3. Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ký hợp đồng với các 

đơn vị trúng thầu có tên ở Điều 1 theo đúng pháp luật hiện hành với một số điều 

khoản chính như sau: 

1. Phương thức thực hiện hợp đồng: ..........  

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: ......................... 

3. Số lượng thuốc theo số lượng trúng thầu và theo nhu cầu sử dụng thực tế 

tại Bệnh viện. 

4. Giá trị hợp đồng: ........................................ 

5. Giao hàng tại ............................................................. 

6. Thuốc phải bảo đảm chất lượng, đúng mẫu mã đã chào trong hồ sơ dự 

thầu, hợp đồng được áp giá, các quy định của Bộ Y tế. 

7. Tổ chức nghiệm thu, thực hiện việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn 

mua sắm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

8. Tổ chức quản lý, cử cán bộ chuyên môn theo dõi, giám sát việc thực hiện 

hợp đồng theo đúng quy định hiện hành. 

     Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

     Điều 5. Chủ tịch Hội đồng đấu thầu thuốc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

thuốc, Trưởng Khoa dược, Trưởng phòng Tài chính kế toán và Thủ trưởng các 

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

 

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC 
- Như điều 5; 

- Lưu VT. 

 

 

 

                                                                 Nguyễn Văn Kính 

 

 

 

 

 



 


