
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SYT Đà Nẵng, ngày      tháng 10 năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

 Gói thầu số 3 - Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) - Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp thuốc 

năm 2021- 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 

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 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 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 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 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 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;  

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các 

cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu: Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-SYT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Đấu thầu tập trung cấp 

địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SYT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc thành lập Tổ đánh giá hồ sơ dự thầu Đấu thầu tập trung cấp địa 

phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 
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Đà Nẵng và Quyết định số 429/QĐ-SYT ngày 07 tháng 5 năm 2021, Quyết định số 

491/QĐ-SYT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc điều chỉnh 

thành viên Tổ đánh giá hồ sơ dự thầu Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp 

thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-SYT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu tập trung 

cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-SYT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ 

thuật Gói thầu số 3: Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị 

thuốc cổ truyền) - Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 

2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Xét Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính Gói thầu số 3: Gói thầu 

Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền)- Đấu thầu tập 

trung cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng ngày 27 tháng 9 năm 2021;  

Xét Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Gói thầu 

Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) - Đấu thầu tập 

trung cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng ngày 13 tháng 10 năm 2021;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược tại Tờ trình ngày 18 tháng 10 

năm 2021 về các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 3: Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị 

thuốc cổ truyền) - Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 

2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Gói thầu Thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) - Đấu thầu tập trung 

cấp địa phương cung cấp thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng với các nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

(không bao gồm vị thuốc cổ truyền) - Đấu thầu tập trung cấp địa phương cung cấp 

thuốc năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, xét theo từng phần của 

gói thầu. 

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.  
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7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

8. Tên nhà thầu được trúng thầu: 

- Tổng số nhà thầu được trúng thầu: 35. 

- Tổng số mặt hàng trúng thầu: 108. 

- Tổng giá trị tiền thuốc trúng thầu: 88.369.143.488 đồng.  

(Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, một trăm bốn 

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

Danh sách nhà thầu, số lượng mặt hàng và giá trị tiền thuốc trúng thầu cụ thể 

theo Bảng dưới đây: 

STT Mã 

nhà 

thầu 

Tên nhà thầu Số mặt 

hàng thuốc 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

tiền thuốc 

trúng thầu (đồng) 

1 G3.01 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 03 2.045.700.000 

2 G3.03 Công ty TNHH Dược phẩm FITOPHARMA 10 1.316.112.236 

3 G3.04 Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài 

Gòn 

03 1.545.013.840 

4 G3.05 Công ty cổ phần TMDV Thăng Long 01 131.625.000 

5 G3.06 Công ty TNHH Đại Bắc 01 163.842.000 

6 G3.07 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt 04 885.544.500 

7 G3.08 Công ty cổ phần dược phẩm OPC 07 717.566.692 

8 G3.09 Công ty TNHH dược phẩm An 05 15.973.178.600 

9 G3.10 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar) 

01 77.022.000 

10 G3.12 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Âu 04 2.431.126.160 

11 G3.13 Công ty CP Dược- Thiết bị Y tế Đà Nẵng 03 68.986.000 

12 G3.15 Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng 06 13.216.266.960 

13 G3.16 Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải 

Dương 

02 24.447.600 

14 G3.17 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 01 306.900.000 

15 G3.18 Công ty cổ phần dược trung ương 3 04 1.659.695.800 

16 G3.19 Công ty TNHH Dược Kim Đô 02 5.311.193.692 

17 G3.20 Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên 03 466.265.520 

18 G3.21 Công ty cổ phần Daquangphar 05 19.651.497.240 

19 G3.22 Công ty cổ phần Dược phẩm Vian 01 427.432.000 

20 G3.23 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm 

Xuân Nguyên 

05 748.858.320 

21 G3.25 Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 05 1.326.600.000 

22 G3.26 Công ty Cổ phần GONSA 07 1.794.474.700 

23 G3.27 Công ty TNHH Dược phẩm AT & C 02 487.569.600 

24 G3.28 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 

Codupha 

03 173.740.000 
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STT Mã 

nhà 

thầu 

Tên nhà thầu Số mặt 

hàng thuốc 

trúng thầu 

Tổng giá trị 

tiền thuốc 

trúng thầu (đồng) 

25 G3.29 Công ty Cổ phần Dược Danapha 04 4.268.322.840 

26 G3.30 Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Hoàng Đức 

01 201.600.000 

27 G3.31 Công ty cổ phần dược phẩm Vũ Duy 01 23.680.000 

28 G3.32 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm và 

trang thiết bị y tế Thuận Phát 

03 1.823.507.200 

29 G3.33 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Giang 01 343.625.000 

30 G3.35 Công ty cổ phần Traphaco 04 7.636.287.828 

31 G3.36 Công ty TNHH Bảo An Pharma 02 1.059.772.800 

32 G3.37 Công ty TNHH Dược Phẩm SOHACO Miền 

Trung 

01 1.050.000 

33 G3.38 Công ty TNHH thương mại dược phẩm 

Đông Á 

01 348.000.000 

34 G3.39 Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Vi 

Bảo Ngọc 

01 77.000.000 

35 G3.41 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Tâm 

Phúc 

01 1.635.639.360 

Tổng cộng 108 88.369.143.488 

Danh sách nhà thầu, tên thuốc, số lượng thuốc và đơn giá thuốc trúng thầu cụ 

thể theo các Phụ lục đính kèm Quyết định. 

Điều 2. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ kết 

quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt và thỏa thuận khung được công khai trên 

Trang Thông tin điện tử Sở Y tế (địa chỉ: soyte.danang.gov.vn) để ký kết hợp đồng 

với nhà thầu theo nguyên tắc đơn giá thuốc trong hợp đồng không được vượt giá 

thuốc trúng thầu tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Y tế; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở 

Y tế: Nghiệp vụ Dược, Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Y, Thanh tra; Tổ đánh giá 

hồ sơ dự thầu; Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; các cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các nhà thầu và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết 

định thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Bảo hiểm Xã hội TP (phối hợp); 

- Kho bạc Nhà nước TP (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Thủy 
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