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      Quảng Nam, ngày       tháng        năm  2022
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Gói thầu: Cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh 

năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
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 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 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định 
một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt danh mục thuốc bổ sung, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho đấu thầu tập 
trung cấp địa phương 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh ban 
hành quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 318/TTr-SYT ngày 09/11/2022  và 
Công văn số 2605/SYT-NVD ngày 17/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: cung 
ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ 
sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2), cụ thể như sau:
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1. Phê duyệt chủ trương cho Sở Y tế mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục 
vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (đợt 2) với tổng mức: 73.825.868.550 đồng (Bảy mươi ba tỷ, tám trăm hai mươi 
lăm triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm năm mươi đồng) từ nguồn thu hoạt 
động sự nghiệp của các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: cung ứng hóa chất, 
vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2), cụ thể:

a) Tên các gói thầu: cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám 
chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 
2).

b) Giá trị các gói thầu chi tiết như sau: 

TT Tên Gói thầu Giá gói thầu (đồng)

1 Gói thầu số 01: Gói Khớp háng nhóm 1 năm 2022 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (gồm 03 mặt hàng) 9.959.000.000

2 Gói thầu số 02: Gói Khớp háng nhóm 3 năm 2022 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (gồm 04 mặt hàng) 9.988.050.000

3 Gói thầu số 03: Gói Khớp háng nhóm 4 năm 2022 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (gồm 04 mặt hàng) 7.042.200.000

4 Gói thầu số 04: Gói Khớp háng nhóm 6 năm 2022 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (gồm 02 mặt hàng) 8.735.000.000

5 Gói thầu số 05: Gói Quả lọc thận - lọc màng bụng 
năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam (gồm 17 mặt hàng) 9.511.082.100

6 Gói thầu số 06: Gói Quả siêu lọc năm 2022 cho các 
cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
(gồm 03 mặt hàng) 6.998.400.000

7 Gói thầu số 07: Gói kim châm cứu - kim mãng 
châm năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam (gồm 02 mặt hàng); 1.765.005.000
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8 Gói thầu số 08: Gói khớp Gối năm 2022 cho các cơ 
sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gồm 
01 mặt hàng) 1.820.000.000

9 Gói thầu số 09: Gói Băng keo lụa - Băng dán sườn 
- Băng thun năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gồm 05 mặt hàng) 5.464.427.000

10 Gói thầu số 10: Gói Cột sống năm 2022 cho các cơ 
sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gồm 
30 mặt hàng) 9.982.020.000

11 Gói thầu số 11: Gói Sinh hóa nước tiểu năm 2022 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (gồm 03 mặt hàng) 193.202.700

12 Gói thầu số 12: Gói Test nhanh năm 2022 cho các 
cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
(gồm 12 mặt hàng) 2.367.481.750

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)
c) Nguồn kinh phí: từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các đơn vị y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh (bao gồm nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác…).

d) Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
đ) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
e) Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
f) Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12/2022.
g) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
h) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng cung ứng hóa 

chất, vật tư y tế tiêu hao có hiệu lực.
1. 
2.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng đấu thầu, tổ chuyên gia đấu 

thầu; phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa; phê duyệt hồ sơ mời thầu, 
kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định 
hiện hành của Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm về quá trình xác định giá các 
gói thầu của đơn vị và chủ động cân đối nguồn kinh phí để đảm bảo tổ chức mua 
sắm hoá chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh (đợt 2) để phục vụ khám, chữa bệnh theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát Sở Y tế triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu đảm bảo 
đúng các quy định hiện hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, 
Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan 
liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

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

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, TT HĐNT tỉnh;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Các cơ sở y tế công lập (Sở Y tế gửi);
  - CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky
Trần Văn Tân
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