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THƯ MỜI 

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

sinh phẩm chẩn đoán invitro. 

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đang xây dựng kế hoạch mua 

sắm các trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro 06 tháng để 

phục vụ công tác chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh kính mời các đơn vị cung 

cấp trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro có đủ kinh 

nghiệm, năng lực tham gia chào giá cho kế hoạch mua sắm các trang thiết bị y tế, 

vật tư, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro (có danh mục phụ lục kèm theo). 

1. Nội dung Báo giá của các đơn vị tối thiểu có đầy đủ các nội dung sau: 

- Tên danh mục, chủng loại, đơn vị tính, số lượng theo yêu cầu; 

- Thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu hoặc thông số kỹ thuật tương 

đương và tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của sản phẩm đó (nếu có). 

- Xuất xứ (hãng/nước sản xuất; hãng/nước chủ sở hữu); 

- Năm sản xuất từ 2022 trở lại đây; 

- Chất lượng mới 100%; 

- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020; 

- Thời gian bảo hành tối thiểu 01 năm; 

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hoá tối thiểu 01 năm; 

- Thời gian giao hàng chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

bên mua và giao hàng tại kho vật tư, hoá chất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang; 

- Giá đã trúng thầu tại các Bệnh viện công lập trong thời hạn từ tháng 

10/2021 trở lại đây (nếu có); 

- Giá kê khai trên cổng thông tin Bộ Y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP, 

đường link kê khai giá; 

- Ngày báo giá và hiệu lực của báo giá tối thiểu 06 tháng; 

- Đơn giá, thành tiền. 

- Các thông tin khác… 

Lưu ý: 

 + Số thứ tự danh mục trong thư mời báo giá giữ nguyên không thay đổi. 

+ 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 và người ký báo giá yêu cầu ghi rõ 

chức danh, ký ghi rõ họ tên và đóng dấu hợp pháp. 



 2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2022. 

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

Giang. 

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

Giang. 

      5. Điện thoại liên hệ: 02043.828.490. 

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

 Xin trân trọng cám ơn! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện (đăng tin); 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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