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Yên Dũng, ngày       tháng 10 năm 2022 

THƯ MỜI 

Về việc báo giá may trang phục cho nhân viên y tế 

 

Kính gửi: Các Công ty, doanh nghiệp cung cấp đồ vải, trang phục y tế. 

 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 
tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp; 

Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu may trang 
phục cho nhân viên y tế của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đề nghị các đơn vị, 
doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng để đơn vị tổ 
chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết mẫu báo giá theo Phụ lục đính kèm. 

Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về một trong các địa 
chỉ như sau: 

- Địa chỉ hòm thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng: 
trungtamytehuyenyendung@gmail.com 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng; Địa chỉ: Thị trấn 
Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0204 3870.278; 

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Cường - Chức vụ: Trưởng phòng TCHC.  

Điện thoại: 0989 539 648. 

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của 
Trung tâm đến hết 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2022. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đặng Hữu Tuấn 

mailto:trungtamytehuyenyendung@gmail.com


PHỤ LỤC 

(Kèm Thư mời báo giá số      /TTYT-TCHC ngày      /10/2022 của Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng) 

BÁO GIÁ MAY TRANG PHỤC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

Chúng tôi, Công ty (Tên đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và 

hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa 

trong lĩnh vực cung cấp đồ vải, trang phục y tế. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý đơn vị, Chúng tôi báo 

giá đơn giá hàng hoá như sau: 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Chất liệu vải Quy cách sản phẩm Đơn vị 

Số 

lượng 

dự trù 

1 
Trang phục 

Bác sĩ 

Chất liệu vải kate cotton hoặc 

tương đương màu Trắng thành 

phần,(35±1)% (bông)cotton; 

(65±1)% Polyesster.  

Kiểu dệt vân điểm 

 Mật độ sợi: Dọc 295±2, ngang 

270±2. khối lượng (g/m2) 165±2. 

 Độ bền màu  giặt: A1, 40°C cấp 

4-5 . Hàm lượng Formaldehyt 

(mg/kg) K.p.h 

Quy cách may: 

- Áo blouse, cổ bẻ Danton, 

kiểu dài tay và ngắn tay. 

Chiều dài áo ngang gối. Phía 

trước thân áo có 3 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên trên 

ngực trái, in lô gô của đơn vị 

phía trên túi áo ngực. Trên 

viền túi áo ngực có in chức 

danh, họ tên của bác sĩ. Phía 

sau thân áo xẻ giữa tới ngang 

mông.  

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 84 

2 

Trang phục 

Điều 

dưỡng, Y 

sỹ, Nữ Hộ 

sinh 

Chất liệu vải kate cotton hoặc 

tương đương màu Trắng thành 

phần,( 35±1)%  (bông )cotton; 

(65±1)% Polyesster. Kiểu dệt vân 

điểm 

 Mật độ sợi: Dọc 295±2, ngang 

270±2. 

 khối lượng (g/m2) 165±2. 

 Độ bền màu  giặt: A1, 40°C cấp 

4-5. Hàm lượng 

 Formaldehyt (mg/kg) K.p.h 

Quy cách may: 

- Áo cổ 2 ve, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông. Phía trước thân áo có 

2 túi; có khuy cài thẻ nhân 

viên và in lô gô của đơn vị 

trên ngực trái; phía dưới lô gô 

của đơn vị in chức danh, họ 

tên của nhân viên y tế. Túi áo, 

cổ áo, tay áo có viền màu 

xanh dương, kích thước viền 

rộng 0,5cm.  

- Quần chun 2 bên có 2 túi 

chéo, quần nam có thêm túi 

sau. 

Bộ 155 



3 

Trang phục 

kỹ thuật 

viên 

Chất liệu vải kate cotton hoặc 

tương đương màu Trắng thành 

phần,( 35±1)%  (bông) cotton; 

(65±1)% Polyesster. Kiểu dệt vân 

điểm 

 Mật độ sợi: Dọc 295±2, ngang 

270±2. 

 khối lượng (g/m2) 165±2. 

 Độ bền màu  giặt: A1, 40°C cấp 

4-5. Hàm lượng Formaldehyt 

(mg/kg) K.p.h 

Quy cách may: 

- Áo cổ 2 ve, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông. Phía trước thân áo có 

3 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên trên ngực trái, in lô gô 

của đơn vị phía trên túi áo 

ngực. Trên viền túi áo ngực 

có in chức danh, họ tên của 

kỹ thuật viên.  

- Quần chun 2 bên có 2 túi 

chéo, quần nam có thêm túi 

sau. 

Bộ 16 

4 

Quần áo 

Blouse Hộ 

lý 

Chất liệu vải thô hoặc tương 

đương màu xanh thành phần, 

(35±1)%  (bông) cotton; (65±1)% 

Polyesster. Kiểu dệt vân điểm 

 Mật độ sợi:  

Dọc 295±2, ngang 270±2. 

 khối lượng (g/m2) 165±2. 

 Độ bền màu  giặt: A1, 40°C cấp 

4-5. Hàm lượng 

 Formaldehyt (mg/kg) K.p.h 

 

Quy cách may: 

- Áo blouse, cổ tim cài cúc 

giữ, kiểu dài tay và ngắn tay. 

Chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy 

cài thẻ nhân viên và in lô gô 

của đơn vị trên ngực trái, 

phía dưới lô gô của đơn vị in 

chức danh, họ tên của nhân 

viên y tế. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

- Mũ: xung quanh vòng đầu 

may 2 lớp vải; độ cao, rộng 

theo số đo từng người. 

- Khẩu trang: may 2 lớp vải, 

có dây. 

Bộ 01 

5 
Trang phục 

Dược sỹ 

Chất liệu vải kate cotton hoặc 

tương đương màu Trắng thành 

phần,( 35±1)%  (bông )cotton; 

(65±1)% Polyesster. Kiểu dệt vân 

điểm 

 Mật độ sợi: Dọc 295±2, ngang 

270±2. 

 khối lượng (g/m2) 165±2. 

 Độ bền màu  giặt: A1, 40°C cấp 

4-5. 

Hàm lượng Formaldehyt 

 (mg/kg) K.p.h 

 

 

Quy cách may: 

- Áo blouse, cổ bẻ Danton, 

kiểu dài tay và ngắn tay. 

Chiều dài áo ngang gối, Phía 

trước thân áo có 3 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên trên 

ngực trái, in lô gô của đơn vị 

phía trên túi áo ngực. Trên 

viền túi áo ngực có in chức 

danh, họ tên của dược sĩ. 

Phía sau thân áo xẻ giữa tới 

ngang mông.  

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

- Mũ: xung quanh vòng đầu 

may 2 lớp vải; độ cao, rộng 

theo số đo từng người (Nữ 

xẻ chữ V, Nam không xẻ) 

- Khẩu trang: may 2 lớp vải, 

có dây. 

Bộ 27 



6 

Trang phục  

bộ phận 

hành chính 

Nữ 

Áo vải kate hoặc tương đương 

thành phần (65±0,5)% polyester, 

(32±0,5)% Visco, (3±0,5)% 

spandex  Khối lượng ( g/m2) 

150±2, Mật độ sợi dọc 560±2, 

ngang 365±2, Độ bền màu giặt 

A(1)40 ºc cấp 4-5, Hàm lượng 

Formaldehyt (mg/kg) K.p.h 

Quy cách may: 

- Áo sơ mi cổ đức. Cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay. 

- Chân đầm may quá đầu gối 

từ 5 - 10cm có túi hoặc quần 

âu túi chéo 2 bên và  có túi. 

Bộ 35 

7 

Trang phục  

bộ phận 

hành chính 

Nam 

Áo vải kate hoặc tương đương 

thành phần (65±0,5)% polyester, 

(32±0,5)% Visco, (3±0,5)% 

spandex  Khối lượng ( g/m2) 

150±2, Mật độ sợi dọc 560±2, 

ngang 365±2, Độ bền màu giặt 

A(1)40 ºc cấp 4-5, Hàm lượng 

Formaldehyt (mg/kg) K.p.h 

Quy cách may: 

- Áo sơ mi cổ đức. Cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay. 

- Quần âu túi chéo 2 bên và  

có túi. 

 

Bộ 9 
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