SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG

Số: 85

/TM-BVPSNĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19

tháng 01 năm 2022

THƯ MỜI
Về việc chào giá Gói thầu mua sắm Khẩu trang
y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng năm 2022

Kính gửi: Các nhà thầu
Hiện nay, Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu Mua sắm Khẩu trang y tế
cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng năm 2022;
Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời các công ty quan tâm gửi báo giá
với các nội dung như sau:
1.Danh mục hàng hóa: theo phụ lục đính kèm. Các nhà thầu vui lòng điền
đầy đủ thông tin vào phần ô đã để trống.
2.Thời gian nhận báo giá : từ ngày ra thông báo đến khi đủ báo giá hợp lệ.
3. Báo giá bao gồm các nội dung sau:
- Tên hàng hóa, tên thương mại, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng,
đơn vị tính, đơn giá ( đã bao gồm thuế GTGT, chi phí giao hàng đến bệnh viện);
hãng sản xuất, nước sản xuất, Số Đăng ký lưu hành hoặc số Giấy phép nhập khẩu
hoặc số công bố lưu hành( nếu có), Phân nhóm kỹ thuật.
4. Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, các loại thuế theo
quy định của Nhà nước.
5.Bảng báo giá nộp tại địa chỉ: 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 công ty./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT,KD.

TS.BS.Trần Đình Vinh
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DANH MỤC MUA SẮM KHẨU TRANG Y TẾ CHO BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG NĂM 2022
( Kèm theo Thư mời số: 85 /TM -BVPSNĐN ngày19 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng)
Số Đăng ký lưu
hành,hoặc số
Tiêu
Tên
Hãng
Nước
Giấy phép
Tên vật tư, hóa
Thông số kỹ thuật
chuẩn
thương
sản
sản
Đvt
Số lượng Đơn giá
Thành tiền
nhập khẩu
chất
và các tiêu chuẩn
chất
mại
xuất
xuất
hoặc số công bố
lượng
lưu hành( nếu
có)
Khẩu trang y tế đạt
tiêu chuẩn TCVN
8389-1:2010 hoặc
Khẩu trang y tế
Cái
220.000
tương đương, phân
nhóm trang thiết bị y
tế : Nhóm 5
Tổng số lượng: 01 mặt hàng

