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STT Tên gói thầu Giá trị gói thầu Nội dung gói 

thầu 

Giá bán Hồ sơ 

mời thầu 

1 Gói thầu số 

01: Gói thầu 

thuốc Generic 

18.931.061.100 đồng 

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, 

chín trăm ba mươi mốt 

triệu, không trăm sáu mươi 

mốt nghìn, một trăm đồng) 

gồm 515 mặt 

hàng, mỗi mặt 

hàng là một 

phần của gói 

thầu. 

2.000.000 đồng/ 01 

bộ HSMT (Bằng 

chữ: Hai triệu 

đồng) 

2 Gói thầu số 

02: Thuốc biệt 

dược gốc hoặc 

tương đương 

điều trị 

404.123.300 đồng (Bằng 

chữ: Bốn trăm lẻ bốn 

triệu, một trăm hai mươi 

ba nghìn, ba trăm đồng) 

gồm 05 mặt 

hàng, mỗi mặt 

hàng là một 

phần của gói 

thầu 

500.000 đồng /01 

bộ HSMT (Bằng 

chữ: Năm trăm 

nghìn đồng) 

3 Gói thầu số 

03: Thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền (trừ vị 

thuốc) 

5.029.711.500 đồng 
(Bằng chữ: Năm tỷ, 

không trăm hai mươi 

chín triệu, bảy trăm mười 

một nghìn, năm trăm 

đồng) 

gồm 71 mặt 

hàng, mỗi mặt 

hàng là một 

phần của gói 

thầu 

1.000.000 đồng/ 01 

bộ HSMT (Bằng 

chữ: Một triệu 

đồng) 

4 Gói thầu số 

04: Vị thuốc 

cổ truyền 

154.124.000 đồng (Bằng 

chữ: Một trăm năm mươi 

bốn triệu, một trăm hai 

bốn nghìn đồng chẵn) 

gồm 20 mặt 

hàng, mỗi mặt 

hàng là một 

phần của gói 

thầu 

500.000 đồng /01 

bộ HSMT (Bằng 

chữ: Năm trăm 

nghìn đồng) 

5 Gói thầu số 

05: Dược liệu 

284.909.275 đồng (Bằng 

chữ: Hai trăm tám mươi 

bốn triệu, chín trăm lẻ chín 

nghìn, hai trăm bảy mươi 

lăm đồng) 

gồm 19 mặt 

hàng, mỗi mặt 

hàng là một 

phần của gói 

thầu 

500.000 đồng /01 

bộ HSMT (Bằng 

chữ: Năm trăm 

nghìn đồng) 

- Tên kế hoạch: Cung cấp thuốc năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Bến Lức 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh. 

- Hình thức chọn lựa nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ 

- Bảo lãnh dự thầu: 1,5-2% giá trị gói thầu mà nhà thầu tham dự 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: phòng Tổ chức hành chính- Trung 

tâm Y tế huyện Bến Lức. Điện thoại/Fax: 02723.636393/02723.891100 hoặc tìm hiểu trực 

tuyến tại các trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức 

(https://ttytbenluc.com.vn) hoặc https://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc 

https://syt.longan.gov.vn.  

https://muasamcong.mpi.gov.vn/
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