	Phụ lục II	DANH SAÙCH COÂNG TY VAØ DANH MUÏC THUOÁC ÑEÀ NGHÒ TRUÙNG THAÀU 	Bieåu soá 9
	Gói thầu số 05
	Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
	STT	Maõ thuoác	Hoạt chất	Hàm lượng	Bieät Döôïc	Số đăng ký	Nhà sản xuất	Daïng baøo cheá	DVT	Giá 	Soá löôïng	Thaønh tieàn
	Hoạt chất	Hàm lượng	Số đăng ký	Nhà sản xuất	Daïng baøo cheá	DVT	trúng thầu	Soá löôïng	Thaønh tieàn
	1	.	Cty Cổ phần BV Pharma
	1	DY06	Kim tiền thảo- BVP	250mg	Kim tiền thảo- BVP	VD-3258-07	BV Pharma- 	Chai 100 viên 	Viên	410	350,000	143,500,000
	Viêt Nam	nén bao phim, 
	uống
	2	DY11	Độc hoạt tang ký 	Gồm 	Độc hoạt tang ký 	VD-7388-09	BV Pharma- 	Chai 100 viên 	Viên	910	250,000	227,500,000
	sinh- BVP	2665mg các	sinh- BVP	Viêt Nam	nén bao phim, 
	 dược liệu 	uống
	khô
	2	maët haøng	371,000,000
	2	.	Cty TNHH TM DP Đông Á
	1	DY20	Ngưu nhĩ phong, la 	2g, 1g	PHONG LIỄU 	VN-7617-09	Hainan 	Hộp 6 gói, gói 	Gói	6,000	1,659	9,954,000
	liễu	TRÀNG VỊ 	QuingQi/China	8g, thuốc cốm, 
	KHANG	Uống 
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	2	DY25	Xuyên khung, Tần 	2,4g; 2,4g; 	HOA ĐÀ TÁI TẠO 	VN-5257-10	Guangzhou 	Hộp 10 gói, gói 	Hộp	92,000	26	2,392,000
	giao, Bạch chỉ, 	2,4g; 2,4g; 	HOÀN	Qixing/China	50 viên, Viên 
	Đương quy, Mạch 	1,6g; 2,4g; 	hoàn cứng, Uống
	Môn, Hồng sâm, 	1,6g; 2,4; 
	Ngô thù du, Ngũ vị 	0,08g; 
	tử, Băng phiến, mật 	1,44g; 
	ong, Than hoạt tính, 	0,029g; 
	Sáp ong	0,011g
	3	DY26	Cao Đan sâm, Cao 	17,5mg + 	THIÊN SỨ HỘ 	VN-11642-10	Tasly/China	Hộp 2 lọ, lọ 100 	Viên	460	3,000	1,380,000
	Tam thất, Borneol	3,43mg + 	TÂM ĐAN	viên, Viên hoàn, 
	0,2mg	Uống 
	3	maët haøng	13,726,000
	3	.	Cty CP Dược Danapha
	1	DY03	Bài thạch	Bài thạch	VD-5707-08	Danapha-VN	Hộp/5 vỉ/10 viên,	viên	1,260	46,198	58,209,480
	 bao phim
	2	DY22	Dưỡng tâm an thần	Dưỡng tâm an thần	VD-16788-12	Danapha-VN	Hộp/3 vỉ/ 10 	viên	1,050	5,000	5,250,000
	viên, bao phim
	3	DY33	Cholestin	Cholestin	VD-3335-07	Danapha-VN	Hộp/50 viên, 	viên	1,575	30,000	47,250,000
	capsuls
	3	maët haøng	110,709,480
	4	.	Cty TNHH DP Đức Anh
	1	DY04	Cao mềm Diệp Hạ 	200mg	Diệp Hạ Châu	V1474-H12-	Công Ty CP 	Hộp 10 vỉ x 10 	Viên	357	40,000	14,280,000
	Châu	DP Phong Phú/	viên nang cứng, 
	 VN	Viên, Uống
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	2	DY05	Cao mềm Kim Tiền 	150mg	Kim Tiền Thảo	VD-0524-06	Công Ty CP 	Hộp 1 chai x 100	Viên 	309	40,000	12,360,000
	Thảo	DP Phong Phú/	 viên bao đường
	 VN
	2	maët haøng	26,640,000
	5	.	Cty CP XNK Y Tế DOMESCO
	1	DY18	Cao tỏi 5/1 300mg	300mg + 	DOGARLIC 300mg	V113-H12-13	DOMESCO - 	Chai 100 VNE - 	Viên	483	10,000	4,830,000
	Cao nghệ (4/1) 25mg	25mg	Việt Nam	Viên nén - Uống
	2	DY27	Cao Đan Sâm 10/1 	100mg + 7mg	ĐAN SÂM TAM 	VD-11901-10	DOMESCO - 	Hộp 4 vỉ x 10 	Viên	460	27,374	12,592,040
	100mgCao Tam Thất	THẤT	Việt Nam	VBF - Viên bao 
	 10/1 7mg	phim - Uống
	3	DY35	Cao Ích Mẫu 10/1 	400mg + 	ÍCH MẪU	VD-9734-09	DOMESCO - 	Hộp 2 vỉ x 10 	Viên	450	5,000	2,250,000
	400mgCao Hương 	125mg + 	Việt Nam	VNA - Viên nang
	Phụ 10/1 125mgCao 	100mg	 - Uống
	Ngải Cứu 10/1 100mg
	3	maët haøng	19,672,040
	6	.	Cty TNHH DP Fitopharma
	1	DY13	Thiên niên kiện 0.3g, 	0.3g,0.4g, 	RHEUMAPAIN - f  	V1232-H12-	Fito pharma- 	Chai 40 viên nang 	viên	1,070	30,761	32,914,270
	thổ phục linh 0.4g, 	0.4g, 	                   	việt nam
	phòng kỷ 0.4g, Hy 	0.8g,0.4g,  
	thiêm 0.8g, Hà thủ ô 	0.4g, 0.3g, 
	đỏ 0.4g, thương nhĩ 
	tử 0.4g, Huyết giác 
	0.3g, tá dược vừa đủ
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	2	DY14	Hoàng liên 1.2g, 	1.2g,  0.3g,  	ĐẠI TRÀNG - f	V640-H12-10	Fito pharma- 	Hộp 2 vỉ x 10 	viên	1,850	5,000	9,250,000
	Mộc hương  0.3g, 	0.12g,	việt nam	viên nang 
	Ngô thù du 0.12g, tá 
	dược vừa đủ
	3	DY15	Hoàng kỳ 0.83g; 	0.83g; 	BỔ TRUNG ÍCH 	V480-H12-10	Fito pharma- 	Chai 40 viên nang 	viên	1,170	12,000	14,040,000
	Cam thảo 0.42g; 	0.42g; 	KHÍ - f	việt nam
	Bạch truật 0.25g; 	0.25g; 
	Trần bì 0.25g; 	0.25g; 
	Đương quy 0.25g; 	0.25g;  
	Thăng ma 0.25g; 	0.25g; 
	Nhân sâm 0.25g; Sài 	0.25g; 0.25,
	hồ 0.25,  Đại táo 	   0.17g;  
	0.17g; Gừng tươi 	0.083g,
	0.083g, tá dược vừa 
	đủ
	4	DY16	Cao khô dược liệu: 	432mg, 	HƯƠNG SA LỤC 	V1262-H12-	Fito pharma- 	Hộp 10  vỉ x 10 	viên	880	5,000	4,400,000
	Bạch linh 432mg, 	268mg, 	QUÂN	việt nam	viên nang
	Bạch truật 268mg, 	250mg,  
	Đảng sâm 250mg, 	216mg, 
	Bán hạ 216mg, Sa 	173mg,  
	nhân 173mg, Cam 	151mg,  
	thảo 151mg, Trần bì 	147mg,91m
	147mg, Mộc hương 	g, 
	(cao khô) 91mg, 	22mg.164m
	Gừng tươi 22mg. Bột	g, 
	 mịn dược liệu: Bạch 	60mg,26mg
	truật 164mg, Mộc 
	hương 60mg, Trần bì 
	26mg, tá dược vừa đủ
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	5	DY28	Trần bì 50g, Cát 	50g, 25g, 	HO BỔ PHẾ 	V481-H12-10	Fito pharma- 	Chai 200ml	chai	28,000	5,000	140,000,000
	cánh 25g, Tử uyển 	25g,10g, 	việt nam
	25g, Thiên môn10g, 	25g,  25g, 
	Tiền hồ 25g, Tô diệp 	10g,  10g, 
	25g, Tang bạch bì 	7.5g,7.5g,5g
	10g, Tang diệp 10g, 	, 0.11g,  
	Cam thảo7.5g, Ô mai	0.4g, 17.2g, 
	 7.5g,Khương hoàng 
	5g, Menthol 0.11g, 
	Natri Benzoat 0.4g, 
	Đường trắng 17.2g, 
	Nước uống vừa đủ.
	6	DY36	Bạch chỉ 1.4g, Tinh 	 1.4g, 	FITÔRHI -  f            	V1231-H12-	Fito pharma- 	Chai 40 viên nang 	viên	967	20,000	19,340,000
	dầu Bạc hà 0.0045g, 	0.0045g, 	             	việt nam
	Tân di hoa 0.7g, 	0.7g, 0.4g
	Thương nhỉ tử 0.4g
	6	maët haøng	219,944,270
	7	.	Cty TNHH Dược Kim Đô
	1	DY10	Cao diệp hạ châu, 	100mg + 	VG-5	VD-16477-12	Danapha - Việt	Hộp 1 lọ x 40 	Viên	880	10,000	8,800,000
	cao nhân trần, cao cỏ	130mg + 	 Nam	viên bao phim, 
	 nhọ nồi, râu bắp	50mg + 50mg	uống
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	2	DY19	Lá trinh nữ hoàng 	2000mg + 	Tadimax	VD-7858-09	Danapha - Việt	Hộp 1 lọ x 42 	Viên	3,150	3,931	12,382,650
	cung, tri mẫu, hoàng 	666mg + 	 Nam	viên bao phim, 
	bá, ích mẫu, đào 	666mg + 	uống
	nhân, trạch tả, xích 	666mg + 
	thược, nhục quế	83mg + 
	830mg + 
	500mg + 
	8,3mg
	2	maët haøng	21,182,650
	8	.	Cty Cp DP Khang Minh
	1	DY08	Kim ngân hoa+Bồ 	300mg+300	THANH HUYẾT	V416-H12-10	Khang Minh - 	Uống/Hộp 10 vỉ 	Viên	915	27,755	25,395,825
	công anh+Nhân 	mg+300mg+	Việt Nam	x 10 viên nang 
	trần+Thương nhĩ 	150mg+200	cứng
	tử+Nghệ+Sinh 	mg+150mg+
	địa+Cam thảo	50mg
	2	DY12	Hy thiêm+Lá 	600mg+400	PHONG THẤPNANG	V1317-H12-	Khang Minh - 	Uống/Hộp 10 vỉ 	Viên	910	30,000	27,300,000
	lốt+Ngưu tất+Thổ 	mg+600mg+	Việt Nam	x 10 viên nang 
	phục linh	600mg	cứng
	3	DY30	Thục địa+Đương 	376,2mg+	BÁT TRÂN NANG	V1363-H12-	Khang Minh - 	Uống/Hộp 60 	Viên	1,080	5,000	5,400,000
	quy+Đảng sâm+Bạch	376,2mg	Việt Nam	viên nang cứng
	 linh+Bạch 	+250,8mg+ 
	truật+Bạch 	250,8mg+ 
	thược+Xuyên 	250,8mg+ 
	khung+Cam thảo.	250,8mg+ 
	188,1mg+ 
	125,4mg
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	4	DY32	Thục địa+Hoài 	240mg+120	LỤC VỊ NANG	V1364-H12-	Khang Minh - 	Uống/Hộp 60 	Viên	960	30,790	29,558,400
	sơn+Sơn thù+Mẫu 	mg+120mg+	Việt Nam	viên nang cứng
	đơn bì+Trạch 	90mg+90mg
	tả+Phục linh.	+90mg
	4	maët haøng	87,654,225
	9	.	Cty Cổ phần DP Năng Động
	1	DY01	Bạch chỉ (bột), 	165 mg + 	Cảm Xuyên Hương -	V1096 - H12 -	Công ty 	Hộp 10 vỉ x 10 	viên	520	20,000	10,400,000
	Hương phụ (bột), 	132mg + 	 Kigona	 10	TNHH DP 	viên nang
	Cam thảo (bột), 	5mg + 	Kim Hoàng 
	Xuyên khung (bột), 	132mg + 	Ân, Việt Nam
	Gừng (bột), Quế (bột)	15mg + 6mg
	1	maët haøng	10,400,000
	10	.	Cty Cổ phần DP SOHACO Miền Nam
	1	DY24	Cao đinh lăngCao 	150mg	Hoạt huyết dưỡng 	V969-H12-10	Xí nghiệp DP 	Hộp 5 vỉ x 20 	Viên	399	35,000	13,965,000
	bạch quả	40mg	não	Á Châu - Việt 	viên bao phim
	Nam
	1	maët haøng	13,965,000
	11	.	Cty CP Trapharco
	1	DY09	Cao Actiso 0,1g+ 	0,1g, 	Boganic	VD13231-10	Traphaco   VN	Uống, viên bao 	Viên	450	40,000	18,000,000
	Biển súc 	0,075g, 	đường, Hộp 5 vỉ 
	0,075g+Cao Bìm 	0,0075g	x 20 viên
	bìm 0,0075g
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	2	DY17	Cao chè dây 625mg	625mg	Ampelop	VD-13229-10	Traphaco   VN	Uống, viên nang, 	Viên	1,000	7,603	7,603,000
	Hộp 9 vỉ x 10 viên
	3	DY34	Thục địa 1,2g + 	1,2g, 1,2g, 	Hoàn điều kinh bổ 	VD-12718-10	Traphaco   VN	Uống, viên hoàn 	Gói	1,950	1,000	1,950,000
	Đương qui 1,2g + 	0,3g, 0,3g, 	huyết	cứng, Hộp 10 gói
	Bạch thược  0,3g + 	2,4g, 1,2g, 	 5g
	Xuyên khung 0,3g + 	1,2g
	Ích mẫu 2,4g + Ngải 
	cứu 1,2g + Hương 
	phụ 1,2g
	3	maët haøng	27,553,000
	Toång coäng	30	maët haøng	Giaù traàn goùi thaàu:	1,024,594,555	Toång coäng:	922,446,665
	Toång keát:	An Giang, ngaøy  15 thaùng 4 naêm  2013
	Giaù truùng thaàu:	922,446,665	TOÅ CHUYEÂN GIA ÑAÁU THAÀU
	Giaù traàn ñöôïc pheâ duyeät:	1,062,308,255
	Giaù traàn ñieàu chænh:	1,024,594,555
	Giaù trò truùng thaàu thaáp hôn giaù traàn:	102,147,890
	Tyû leä giaûm:	9.97	%
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