UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1027 /SYT-NVD

Bắc Ninh, ngày27 tháng 5 năm 2020

V/v tổ chức lựa chọn nhà thầu
đối với thuốc thuộc Danh mục
thuốc đấu thầu tập trung cấp
địa phương năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong ngành;
- Bệnh viện Quân Y 110.
Căn cứ Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu
thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy
định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Trong thời gian qua, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương năm
2020 theo Danh mục tại Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của
UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp
địa phương, hiện nay đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên còn một số mặt
hàng chưa lựa chọn được nhà thầu, cụ thể: Gói thầu thuốc Generic còn 205
thuốc, gói thầu Thuốc cổ truyền còn 16 thuốc, gói thầu Vị thuốc cổ truyền còn
31 thuốc, gói thầu Vắc xin còn 34 vắc xin do một số nguyên nhân như: Thuốc
không có nhà thầu dự thầu, thuốc dự thầu vượt giá kế hoạch, thuốc dự thầu
không đạt về kỹ thuật…
Để thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đấu thầu thuốc và căn cứ
Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị ngành y tế năm 2020 ngày 23/04/2020,
Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung cấp địa
phương năm 2020 gồm 151 thuốc (có danh mục kèm theo).
2. Huỷ thầu và không tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung
cấp địa phương năm 2020 (Danh mục kèm theo Quyết định số 122/QĐ-SYT;
Quyết định số 123/QĐ-SYT; Quyết định số 124/QĐ-SYT; Quyết định số
125/QĐ-SYT ngày 13/05/2020 của Sở Y tế).

Trường hợp cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng các thuốc huỷ thầu và không tổ
chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020, các
cơ sở y tế chủ động và tự tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư
số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc
tại các cơ sở y tế công lập; Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật đấu thầu.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, cơ sở y tế báo cáo
kịp thời về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các phòng:KHTC, NVY, TTr;
- Cổng TTĐT Sở Y tế (đăng tải) ;
- Lưu VT, NVD.
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