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Số: 222/QĐ-UBND  An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho 

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo hình thức mua sắm trực tiếp 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 199/TTr-SYT ngày 

22 tháng 01 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 

2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo hình thức mua sắm trực tiếp 

với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành chịu trách nhiệm tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân 

thủ các quy định hiện hành của pháp luật.  

Điều 3. Giao Sở Y tế tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu 

được giao theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và Thủ trưởng của các cơ quan, 

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

Nơi nhận:    
- Như Điều 5;                                                                   

- CT và PCT Lê Văn Phước; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: PCVP Mã Lan Xuân,  

Phòng KG-VX;  

- Lưu: VT, Phòng KTTH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

    

 

   Lê Văn Phước 



PHỤ LỤC  

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Phú  

theo hình thức mua sắm trực tiếp 

(Kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

 

Số 

TT 
Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

01 

Mua sắm trực tiếp 

thuốc gliclazid 30mg 

bổ sung cho Trung tâm 

Y tế huyện Châu 

Thành 

218.400.000 đồng 

(Giá này đã bao gồm 

thuế giá trị gia tăng, 

chi phí vận chuyển 

đến bên người mua) 

Ngân sách 

nhà nước, 

viện phí, 

bảo hiểm y 

tế 

Mua sắm 

trực tiếp 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

Trong 

Quý I 

năm 

2020 

Theo 

đơn 

giá 

cố 

định 

12 tháng 

Tổng giá trị gói thầu: 218.400.000 đồng  

(Hai trăm mười tám triệu, bốn trăm ngàn đồng) 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-07T08:45:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




