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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI  ĐÀ NẴNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

       Số:          /BVPSNĐN-HCQT 

V/v mời cung cấp báo giá 
 

    Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2022 

     
Kính gửi:      Các nhà thầu có nhu cầu tham gia  

 

  Gói thầu: Mua sắm các loại vải sử dụng trong Bệnh viện  

tháng 10, 11, 12 năm 2021 

          

          Hiện nay, Bệnh viện chúng tôi đang xây dựng kế hoạch Mua sắm các loại 

vải sử dụng trong Bệnh viện tháng 10, 11, 12 năm 2021; 

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời các công ty quan tâm gửi báo giá  

như sau: 

 1.Danh mục dịch vụ: theo phụ lục đính kèm. Các nhà thầu quan tâm, vui 

lòng điền đầy đủ thông tin vào phần ô đã để trống. 

2. Báo giá bao gồm các nội dung sau: 

 - Tên hàng hóa, đơn vị tính, đặc tính kỹ thuật, qui cách, tiêu chuẩn chất 

lượng, đơn giá, thành tiền (đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác liên quan); 

 3. Các nhà thầu cung cấp 01 Hợp đồng tương tự ở các Đơn vị đã ký trong 

thời gian 12 tháng gần đây kèm Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

(nếu có). 

 4.Thời gian nhận báo giá : từ ngày ra thông báo đến 8h30 ngày 08/8/2022. 

 5.Bảng báo giá nộp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ 

sản- Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng. 

 Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT,HCQT. 
 

 

 

 

TS.BS. Trần Đình Vinh 
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Phụ lục 

THÔNG TIN BÁO GIÁ  

 ( Kèm theo Công văn số           /BVPSNĐN-HCQT ngày      tháng     năm 2022  

của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng) 

  

Tên công ty/ cửa hàng:…………………….. 

Địa chỉ văn phòng/cơ sở / văn phòng đại diện:……………… 

Số điện thoại:…………….. 

Mã số thuế:………………. 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi:……………………………………………………………….. 

 

STT 

Tên hàng 

hóa 

 

Qui 

cách 

Đặc tính 

 kỹ 

thuật 

Tiêu chuẩn  

chất lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

01 

Vải Kate 

Ford trắng 

 

Khổ 1,6 

m 

Thành 

phấn 

cotton 

cao 

(>65%) 

- Chất liệu vải ít 

nhăn, thấm hút 

tốt. 

- Giữ ấm được 

cho bệnh nhân 

trong khi làm 

phẩu thuật; thủ 

thuật. 

- Chịu nhiệt và ít 

phai màu. 

Mét 697,2   

02 

Vải Kate 

Ford màu 

 

Khổ 1,6 

m 

Thành 

phấn 

cotton 

cao 

(>65%) 

- Chất liệu vải ít 

nhăn, thấm hút 

tốt. 

- Giữ ấm được 

cho bệnh nhân 

trong khi làm 

phẩu thuật; thủ 

thuật. 

- Chịu nhiệt và ít 

phai màu. 

Mét 540,5   

03 

Vải Kate 

Ford xanh 

két 

 

Khổ 1,6 

m 

Thành 

phấn 

cotton 

cao 

(>65%) 

- Chất liệu vải ít 

nhăn, thấm hút 

tốt. 

- Giữ ấm được 

cho bệnh nhân 

trong khi làm 

Mét 413,15   
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phẩu thuật; thủ 

thuật. 

- Chịu nhiệt và ít 

phai màu. 

04 

Vải tím đặc 

biệt 

 

Khổ 

1,2m 

Thành 

phần 

cotton 

thấp 

(<35%) 

- Không được đổ 

bụi, không được 

xù lông sau khi 

giặt. 

- Chịu nhiệt và ít 

phai màu. 

Mét 54   

05 

Vải nylon 

trắng 

 

Khổ 

1,6m 

Thành 

phần 

nylon 

100% 

- Không được đổ 

bụi, không được 

xù lông sau khi 

giặt. 

- Chịu nhiệt và ít 

phai màu 

Mét 0,9   

06 

Vải Oxford 

trắng 

 

Khổ 

1,6m 

Thành 

phần 

cotton 

thấp 

(<35%) 

- Không được đổ 

bụi, không được 

xù lông sau khi 

giặt. 

- Chịu nhiệt và ít 

phai màu 

Mét 18   

Tổng cộng  

 

Hiệu lực báo giá:………………………………. 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.         
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