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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN–NHI ĐÀ NẴNG           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:         /BVPSNĐN-CNTT  

V/v mời cung cấp báo giá dịch vụ  

đổ mực máy in cho 02 cơ sở 

      Đà Nẵng, ngày        tháng  02  năm 2022 
 

 

Kính gửi:  Các đơn vị cung cấp dịch vụ đổ mực máy in 

 

Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu thuê dịch vụ đổ 

mực máy in cho các máy in laser của 02 cơ sở trong vòng 01 năm, chi tiết như các 

Phụ lục đính kèm.  

Để có cơ sở lập kế hoạch thuê dich vụ, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng 

kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến dịch 

vụ thay và sửa chữa hộp mực máy in gửi về phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện 

Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trước 17 giờ 00 ngày 02 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp như 

sau: 

1. Đăng kí kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh 

trang thiết bị văn phòng như máy in, máy photo; 

2. Báo giá của dịch vụ cung cấp: Nêu đầy đủ các thông tin tại bảng 

Thông tin chào giá thiết bị theo phụ lục đính kèm; 

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào 

giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian bảo 

hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá. 

Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao. Các 

tài liệu xin gửi về:  Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. 

Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. 

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.  

Trân trọng./.    

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

TS BS. Trần Đình Vinh 
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Phụ lục 1 
NỘI DUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ 

(Đính kèm Công văn số         /BVPSNĐN-CNTT ngày      tháng      năm 2022) 

  
Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ đổ mực gồm 3 phần sau: 
1. Yêu cầu chung: Có nhân lực thường xuyên hiện diện tại 02 cơ sở để 

thay mực và sửa chữa các lỗi từ hộp mực máy in. 

2. Yêu cầu kỹ thuật: thực hiện thay mực và sửa chữa các hộp mực máy 

in laser khổ A4 thuộc các nhãn hiệu HP, CANON cấu hình tương đương dòng 

HP2035. 

3. Yêu cầu khác: Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung 

cấp, lắp đặt, cung cấp phụ tùng thay thế, các điều kiện thương mại (nếu có). 
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Phụ lục 2 
MẪU THÔNG TIN BẢNG CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 

(Đính kèm Công văn số         /BVPSNĐN-CNTT ngày      tháng      năm 2022) 

      

ST

T 
Tên thiết bị 

Tên 

thương 

mại 

Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Thông số kỹ 

thuật và các 

tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 
Đvt Số lượng 

 Đơn 

giá   

 Thành 

tiền  

1 Đổ mực máy in Canon, HP khổ A4  
EPSON, CANON, HP, 

BROTHER 
   Hộp 2506   

2 Trống máy in Canon, HP khổ A4  
EPSON, CANON, HP, 

BROTHER 
   Cái 626   

3 Gạt mực máy in Canon, HP khổ A4  
EPSON, CANON, HP, 

BROTHER 
   Cái 626   

4 Gạt từ máy in Canon, HP khổ A4  
EPSON, CANON, HP, 

BROTHER 
   Cái 251   

5 Trục từ máy in Canon, HP khổ A4  
EPSON, CANON, HP, 

BROTHER 
   Cái 167   

Tổng cộng: … mặt hàng                               
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