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THƯ MỜI 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 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, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị tháng 5 năm 2022 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Giang và nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang mời các đơn vị cung ứng vật tư, hóa chất, trang 

thiết bị y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia chào giá cho kế hoạch mua bổ sung các 

vật tư, hóa chất y tế sử dụng cho hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động phục vụ công 

tác khám chữa bệnh, với các nội dung sau: 

1. Danh mục mời báo giá (có phụ lục kèm theo). 

  2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2022. 

* Lưu ý:  

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển.…. bên mua 

không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào khác.  

- Các đơn vị báo giá đề nghị ghi đầy đủ thông tin và giá kê khai theo Nghị định 

98/2021/NĐ-CP; đường link kê khai giá. 

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: 0204 3828490 

            6. Địa chỉ tiếp nhận bản điện: phongvattutbytbg@gmail.com. 

            Xin chân thành cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Thân Trọng Hưng 

 



DANH MỤC 

 Vật tư, hóa chất y tế dùng cho hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động 

(Kèm theo thư mời báo giá số:…./TM-BVĐKT, ngày…tháng 6 năm 2021) 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Phân 

nhóm dự 

kiến 

Ghi chú 

1 Kít tải lượng HBV Hộp 30 1 
  

2 Kít tải lượng HCV Hộp 7 1 
  

3 Kít tải lượng HIV Hộp 15 1 
  

4 
Kít tách chiết cho virus cho lượng 

mẫu đầu vào  200 µl 
Hộp 18 1 

  

5 Đầu cone có lọc 200 µl Hộp 5 

Không 

phân 

nhóm 

  

6 Giá đỡ nhựa 8 ống Hộp 5 

Không 

phân 

nhóm 

  

7 Khay nhựa cho ống mẫu 8 giếng Hộp 10 

Không 

phân 

nhóm 

  

8 Vi ống dùng đựng mẫu Hộp 5 

Không 

phân 

nhóm 

  

9 Ống 2ml đáy nhọn, nắp vặn Túi 4 

Không 

phân 

nhóm 

  

10 Đầu cone có lọc 1500 µl Hộp 20 

Không 

phân 

nhóm 

  

11 Tube phản ứng 0.1 ml Túi 4 

Không 

phân 

nhóm 

  

  
 Tổng cộng: 11 danh mục 
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