
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 SỞ Y TẾ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

         Số: 1203/SYT-NVD                Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2018 
    V/v đính chính hồ sơ mời thầu  

              

          

 

           Kính gửi: Các nhà thầu. 

 

 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hành Hồ sơ mời thầu thuộc dự án Cung 

ứng thuốc năm 2018 cho các đơn vị y tế, theo đúng quy định. 

Tại Hồ sơ mời thầu gói thầu số 3- Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất 

đạt tiêu chuẩn WHO-GMP được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận, do có sai 

sót về kỹ thuật, xin điều chỉnh cụ thể như sau:  

 

TT Nội dung Điều chỉnh 

1 

Phụ lục 2 - Danh mục thuốc mời thầu 

Gói thầu số 3 

Cụ thể Stt danh mục số 4 

(Acetaminophen 250mg dạng gói 

uống) 
 

Phụ lục 2 - Danh mục thuốc mời thầu Gói 

thầu số 3 

Cụ thể Stt danh mục số 4 

(Acetaminophen 250mg dạng gói uống) 
Không mời thầu (thuộc Danh mục 106) 

   

Tại Hồ sơ mời thầu gói thầu số 7- Thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền và dược liệu, 
Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính: 

 

TT Nội dung Bổ sung thêm 

1 Chưa quy định 

*Đối với nhóm 7A: (Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

Điểm giá được xác định như sau: 

Điểm giáđang xét  =   (Gthấp nhất / Gđang xét ) x 100 

Trong đó: 

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài 

chính đang xét; 

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 



lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất của 1 

ngày điều trị trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết 

về tài chính; 

- Gđang xét: Là giá của 1 ngày điều trị sau sửa lỗi, hiệu 

chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). 

 

Vậy, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các nhà thầu được biết để 

kịp thời điều chỉnh trong quá trình làm hồ sơ dự thầu cung cấp thuốc năm 2018. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                        
- Lưu: VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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