
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:        /TM-BVPSNĐN         Đà Nẵng, ngày         tháng 11 năm 2022 

     

THƯ MỜI  

Về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá 

 của các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù phục vụ 

 cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng  

 

 Kính gửi: Các Quý Công ty 
 

Nhằm đảm bảo nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân, Bệnh viện kính 

mời các Công ty quan tâm gửi thông tin báo giá của các mặt hàng sau: 

1. Danh mục hàng hóa: theo phụ lục 01 đính kèm. 

2. Thời gian nhận báo giá các mặt hàng:  Bắt đầu kể từ ngày ra thông 

báo đến hết ngày 02/12/2022.  

3. Các công ty đăng nhập Website của Bệnh viện tại địa chỉ trang 

http://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “Danh mục & tìm kiếm” → “Thư mời 

chào giá”.  

4.Các công ty điền đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu Báo giá đính kèm   

của phụ lục số 02. 

5. Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các 

nội dung   theo yêu cầu.  

Vui lòng gửi bảng giấy báo giá gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện 

Phụ sản Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại liên hệ:  (0236)3957 744. 

                                                    hoặc (0236) 3957 749. 

Ngoài bì thư ghi chú “ Báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế 

đặc thù phục vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà 

Nẵng”.     

 Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty. 

     Xin chân thành cảm ơn ./.  
 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                TS.BS.Trần Đình Vinh 

http://phusannhidanang.org.vn/
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