
   

         SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                

          Số:         /QĐ-YTCL                              Cam Lâm, ngày      tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mua hóa chất theo kết quả trúng thầu của Sở Y tế 

           

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

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 11/7/2019 về quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở Y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 về việc tổ chức lại Trung tâm 

Y tế Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện 

Cam Lâm vào Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-SYT ngày 30/8/2019 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 4 - Vật tư tiêu hao; Gói số 5 - Hóa chất; Gói số 6 

- Sinh phẩm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao 

và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành Y tế từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 

2021; 

Căn cứ Giấy đề xuất số 113/GĐX-TYT ngày 21/7/2020 của Trạm Y tế Cam Phước 

Tây; 

         Căn cứ Biên bản họp Tổ Đấu thầu ngày 30/7/2020,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thực hiện mua theo số lượng và mặt hàng đã trúng thầu nhưng không có 

cơ số phân bổ như sau: 

Tên Công ty Mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá  

Thành 

tiền 

Công ty  

Cổ phần   

TW 

Condupha 

Hóa chất pha loãng M30-

Diluent 

Thùng/ 

20 lít 
01 1.040.000 1.040.000 

Hóa chất rửa M30-Risne 
Can/ 5.5 

lít 
01 1.350.000 1.350.000 

Hóa chất ly giải M30-lyse 
Chai/ 

500ml 
01 1.125.000 1.125.000 

Hóa chất bảo trì M30-

Probe 
Lọ/ 50ml 03 550.000 1.650.000 

Tổng cộng     5.165.000 

Bằng chữ: Năm triệu một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng. 

Điều 2. Giao khoa Dược-TTB-VTYT, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm 

thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị nói trên, quản lý theo đúng các văn bản Nhà nước 

hiện hành. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 



   

Khoa Dược-TTB-VTYT, phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị tại Điều 1 có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 
- Ban Giám đốc (VBĐT); 

- Tuấn, khoa Dân số (VBĐT, đăng tải Website); 

- Lưu: VT, TĐT.             

 

 

                                                                                         Nguyễn Công Xanh  
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