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THƯ MỜI  

Về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ  

Kiểm định các thiết bị ATLĐ đến hạn tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi  

 

       Kính gửi: Quý đơn vị 
     Trước hết, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã hợp 

tác với Bệnh viện trong thời gian qua. Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng đang 

có nhu cầu cung cấp dịch vụ kiểm định các thiết bị ATLĐ đến hạn. 

     Bệnh viện kính mời Quý Đơn vị đủ điều kiện năng lực đến khảo sát và báo giá, thông 

tin cụ thể như sau: 

 

Stt Nội dung Đvt Số lượng 

1 Kiểm định thang máy Thiết bị 06 

2 Kiểm định áp kế Thiết bị 41 

3 Kiểm định van an toàn Thiết bị 21 

4 Hệ thống đường ống khí AIR Hệ thống 01 

5 Hệ thống đường ống khí CO2 Hệ thống 01 

6 Hệ thống đường ống khí O2 Hệ thống 01 

7 B n ch a oxy hóa l ng    2L Thiết bị 01 

8 B nh ch a không khí n n 1000L Thiết bị 01 

9 N i hấp 2 v  765L Thiết bị 01 

10 N i hấp 2 v  249L Thiết bị 02 

11 N i hấp 2 v  796L Thiết bị 02 

12 N i hấp 22L Thiết bị 01 

13 N i hấp  0L Thiết bị 01 

14 Đo điện trở đất bảo vệ thiết bị Khu vực 10 

Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Đăng kí kinh doanh của Đơn vị (phù hợp với hàng hóa /dịch vụ cung cấp); 

- Báo giá của hàng hóa/ dịch vụ (phải cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định). 

Lưu ý:  

- Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau 

và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; 

  - Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực của chào giá, 

thời gian bảo hành, thời gian cung cấp hàng hóa và được b  vào phong bì niêm phong kín 

ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan trong việc mời chào giá;  

  -Thời gian nộp h  sơ chào giá: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng Website 

của Bệnh viện. 

    H  sơ chào giá gửi về: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Địa 

chỉ:  02 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

        Rất mong sự h i đáp của Quý đơn vị. 

        Xin chân thành cảm ơn./.  



 

    

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Phòng CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT,VTTBYT.  
        

                                                     

                                                        

GIÁM ĐỐC 

                                                                                      TS.BS Trần Đình Vinh 
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