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          Số:        /TM-BVĐKTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Bắc Giang, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế. 

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua sắm Máy 

khoan xương dùng cho phẫu thuật. Bệnh viện Đa khoa tỉnh trân trọng thông báo và 

kính mời các đơn vị cung ứng có đủ kinh nghiệm, năng lực gửi bản báo giá cho 

danh mục dưới đây với nội dung sau: 

TT Danh mục ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Máy khoan xương Cái 03 
 

 Tổng cộng: 01 danh mục   
 

1. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2022. 

2. Lưu ý: Báo giá của quý Công ty đề nghị nêu đầy đủ các nội dung sau: Tên 

sản phẩm, số lượng, phân nhóm, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật, xuất xứ, đơn giá 

đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ngày báo giá, thời gian 

hiệu lực báo giá tối thiểu 3 tháng và bên mua không phải trả thêm bất cứ một chi phí 

nào khác. 

3. Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư  TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang. 

4. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

5. Điện thoại liên hệ: 02043.828.490, địa chỉ gửi bản điện tử Email: 

phongvattutbytbg@gmail.com. 

            Xin chân thành cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
       - Như trên; 

       - Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, hồ sơ mua sắm. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 

 

 


		hungtt_bvubuou@bacgiang.gov.vn
	2022-09-28T17:19:28+0700


		2022-09-28T18:22:32+0700


		2022-09-28T18:22:42+0700


		bvdakhoatinh@bacgiang.gov.vn
	2022-09-28T18:22:56+0700




