SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN YÊN DŨNG
––––––––
Số: 527 /TTYT-KD
V/v đề nghị báo giá hàng hóa,
vật tư, sinh phẩm y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Yên Dũng, ngày 04 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp.
Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;
Căn cứ kế hoạch, nhu cầu sử hàng hóa, vật tư, sinh phẩm y tế của Trung tâm Y tế
huyện Yên Dũng.
Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng lập danh mục mua hàng hóa, vật tư, sinh phẩm y
tế đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật,
có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá hàng hóa, vật tư, sinh phẩm y tế với các
yêu cầu chi tiết như sau:
- Danh mục hàng hóa, vật tư, sinh phẩm y tế đính kèm theo thư mời này;
- Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: danh mục, số lượng,
thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT,
các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt bảo hành
hàng hóa tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);
- Bảng báo giá phải có ngày tháng cụ thể, nêu rõ thời hạn hiệu lực của bảng báo giá,
tiến độ cung cấp hàng hoá và có đầy đủ dấu, chữ ký của đại diện công ty, tổ chức.
Địa chỉ nhận báo giá:
- Địa chỉ hộp thư điện tử: ongthekien@gmail.com
- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, địa chỉ: tổ dân
phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại liên hệ: KS Nguyễn Thế Kiên - Khoa Dược - Vật tư, TBYT, số điện
thoại: 0968.336.586.
Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của
Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đến 13 giờ 30 phút ngày 09/11/2022.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Webiste; Fanpage TTYT (t/b);
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tuấn

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ, SINH PHẨM Y TẾ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số:
/TTYT-KD ngày
/11/2022 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng)

TT

Tên hàng hóa

1

Giấy in siêu âm
đen trắng

2

Giấy in điện tim 6
cần

3

Trang thiết bị y tế
chẩn đoán nhanh
04 chất gây nghiện

Tên
thương
mại

Thông số kĩ thuật

Dạng cuộn, chiều rộng
110mm, chiều dài 20m.
Kích thước 110mm *
140mm * 143 tờ, chất liệu
bằng giấy in nhiệt, loại
không có dòng kẻ, tương
thích với máy điện tim 6 cần
hãng Nihon Koden, Fukuda
- Dạng tập. Có bao bì bảo vệ
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001,
ISO 13485, CE
Ngưỡng phát hiện:
+ Morphine: 300 ng/ml
+ MDMA: 500 ng/ml
+ Methamphetamine: 500
ng/ml
+ THC: 50 ng/ml
Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc
hiệu: 99,6%

Phân
nhóm
Hãng,
theo TT
nước sản
14/2020
xuất
/TTBYT

Đơn vị
tính

Số lượng
đề nghị
mua

6

Cuộn

500

6

Tập

500

5

Test

200

Đơn
giá

Thành
tiền

