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QUYET DINH 
V/v phê duyt k hoich 1ia chQn nhà thu cung cp vj thuc c truyn 

dê sfr ding näm 2020 cüa Bnh vin Y dirçc cô truyén — Phtjc hôi chfrc nãng 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH 

Cn cr Lust  T chirc chInh quyn dja ph.rang nm 2015; 

Cn cir Lut D.0 thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Can cir Nghj djnh sé 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü v vic 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t Dâu thâu ye lira ch9n nba thâu; 

Can cr Thông til 11!2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 cüa B Y t v vic 
quy djnh vic dâu thâu thuôc t.i các Ca sä y tê cong lip; 

Xét d nghj cüa S& Y t ti Ti trInh s 90/TTr-SYT ngày 12/9/2019 v 
phê duyt kê hoch lira chçn nhà thâu cung cap vj thuôc cô truyên dê sfr dicing 
nàm 2020 cüa Bnh vin Y du9c cô truyên — phiic hôi chirc näng, 

QUYET D!NII: 

Diu 1. Phê duyt K hoch 1ira ch9n nhà thu cung cp vj thuc c 
truyên ctê sr ding nàm 2020 cüa Bnh vin Y duçic cô truyên — Phiic hôi chirc 
näng tinh, vói nhtng ni dung sau: 

I. Tom tt k hoch: 

- Ten k ho.ch: K hoach 1ra chgn nhà thu cung cp vl thuc c truyn 
dê si'r diing näm 2020 cüa Bnh vin Y ducic Co truyên — Phiic hôi chirc n.ng 
(Bênh viên YDCT-PHCN). 

- Tng dir toán: 4.856.449.400 dng (Bn t', tam tram näm muai sáu 
triu, bôn tram bôn mi.rai chin ngàn, bôn tram dông). 

- Ngun vn: Thu sir nghip y t nàm 2020. 

- Ten chü d&u tij: Bênh viên YDCT-PHCN. 

- Thi gian thirc hin k hoch: Nàm 2020. 

- Dja dim thirc hin: Bnh vin YDCT-PHCN. 



II. Phn cong vic thuc k hoch IIra chqn nhà than: 
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Tng giá trj gói thu: 4.856.449.400 dMg (Bôn t, tarn tram närn mixai sáu triu, bôn tram bn 
muai chin ngàn, bôn tram dng), gôm 125 vj thuôc (chi tMt cüa gói th.0 tai Th trInh s6 334/TTr-
BV ngày 30/8/20 19 cüa Bnhvin YDCT-PHCN). 

Diêu 2. Trách nhiêm cUa chü dâu lir: 

- Trin khai các bithc tip theo d t chirc hra chçn nhà thu theo ding quy 
djnh cüa pháp 1ut và kê hoch Iira chçn nhà thâu dã dirge phê duyt. 

- Chju hoàn toàn trách nhim tnr&c pháp 1u.t nhà nu&c v kt qua 1a chQn 
nhà thâu, chat hrçrng và tiên d thirc hin gói thâu. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc SY t, Giám dc Kho 
bc nhà nithc tinh, Giám doe Bâo hiêm xã hi tinh, Giám doe Bnh viên Y di.rce 
cô truyên — Phiic hôi chrc nàng tinh và thU tri.thng các s&, ngành lien quan chju 
trách nhirn thi hành quyêt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày k./. 

Nuiizhâiz: KT. CHU TICH 
- Nhu diu 3; 
- Chà tjch, cac PCI UBND tinh; 
- Các PVP UBND tinh 
-Lixu:VT,KGVX,KTITH. 
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