
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 995/BVSN-KD 

V/v xin báo giá các mặt hàng thuốc 

Quảng Ninh, ngày  18 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh dược phẩm 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 

Nước CHXHCN Việt Nam; 

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 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc 

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 5303/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Công văn số 2451/SYT-NVD ngày 27/4/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh 

về việc hướng dẫn mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-SYT-TTHC ngày 19/9/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Generic cho 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2022-2023; 

Căn cứ Tờ trình số 798/TTr-BVSN ngày 7/9/2022 về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Generic cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 

2022-2023. 

 



Trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc Generic thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Generic cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng 

Ninh năm 2022-2023, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm thuốc 

(chi tiết theo phụ lục I đính kèm). 

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thuốc trên báo giá và 

cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục II. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 18/11/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 

22/11/2022. 

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa 

chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 

Điện thoại liên hệ: 02033.696.568. 

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 
Như trên. 

Lưu: VT, Khoa Dược. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

(kèm theo Công văn số 995/BVSN-KD ngày 18/11/2022 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng 

Ninh) 

STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

1 Iobitridol 1 

Iodine 

30g/100ml, 

50ml 

Tiêm/Tiêm 

truyền 
Thuốc tiêm Chai/Lọ/Túi 180 

2 Tinidazol 2 
500mg/100

ml, 100ml 

Tiêm/Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/Lọ/Túi 1.000 

3 Tinidazol 4 
500mg/100

ml, 100ml 

Tiêm/Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/Lọ/Túi 1.000 

4 
Human hepatitis 

B 

immunoglobulin 

1 
180IU/1ml, 

1ml 

Tiêm/Tiêm 

truyền 
Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống 29 

 Tổng cộng: 04 mặt hàng 

  



PHỤ LỤC II 

(kèm theo Công văn số  995/BVSN-KD ngày 18/11/2022 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

Tên công ty:………. 

Số điện thoại liên hệ:……. 

DANH MỤC BÁO GIÁ THUỐC 

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. 

Thực hiện đề nghị của Qúy Bệnh viện về việc cung cấp báo giá thuốc, Công ty xin trân trọng gửi bảng báo giá các mặt hàng thuốc hiện đang kinh doanh, cụ 

thể như sau: 

STT 

Nhóm 

TCKT 

(*) 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

(*) 

SĐK 

hoặc 

GPNK 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(**) 

(VND) 

(VAT) 

Giá 

KK, 

KKL 

còn 

hiệu 

lực 

(VND) 

Thông tin đấu thầu (nếu có) 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(có 

VAT) 

(VND) 

Địa 

phương 

trúng 

thầu 

Quyết định, thời 

điểm phê duyệt 

(ngày/tháng/năm) 

1                 

2                 

…                 

Báo giá có hiệu lực…..ngày kể từ ngày…/…/…. Đến ngày …/…/…. 

                                                                                                                                                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY 

                                                                                                                                                         (ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Đối với các nội dung có ghi dấu (*) đề nghị công ty cung cấp thông tin của mặt hàng báo giá theo quy định Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của 

Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. 

- Đơn giá (**) là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng thuốc đến khoa Dược của 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. 

- Các thông tin thuốc báo giá đúng theo Quyết định cấp số đăng ký thuốc hoặc giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu. 
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