
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TM - BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2022 

THƢ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng hàng hóa. 

 

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

hội; 

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 và lựa chọn nhà thầu; 

            Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 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; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện gói thầu: Mua sắm 

đồ vải, trang phục y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2022. Yêu cầu 

phạm vi cung cấp dịch vụ chi tiết tại Phụ lục 01. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ điều kiện kinh doanh 

theo quy định của pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực gửi bản Báo giá theo 

mẫu tại Phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu. 

Địa điểm tiếp nhận báo giá bản gốc: Phòng Hành chính quản trị- Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang   

 SĐT: 0204.3854.249 hoặc 0913.007.388. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: hanhchinhbvdkbg@gmail.com. 

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Lưu: VT, HCQT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Thân Trọng Hƣng 

 

mailto:hanhchinhbvdkbg@gmail.com


PHỤ LỤC 01: 

(Kèm theo Thư mời số      /TM-BVĐKT ngày               /2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang) 

I/ DANH MỤC TRANG PHỤC Y TẾ 

 

  Danh mục  
Mô tả dịch vụ  

 

Đơn vị 

tính 
Số lƣợng   

1 

Quần áo + 

mũ  

Vải Pevi màu trắng, chất liệu 65/35 -

65% cotton, 35% polyete,
 
kích thước 

theo số đo cụ thể của từng nhân viên 

trong bệnh viện. Chi tiết cụ thể như 

sau: 

Bộ 1.542 

Áo bác sỹ 

Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. Phía ngực trái có 

in logo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang, in 3 màu. 

Chiếc 466 

Áo dược sỹ 

Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông.  Phía ngực trái 

có in logo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang, in 3 màu. 

Chiếc 68 

Áo điều 

dưỡng, y sỹ, 

hộ sinh viên 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực.Túi áo, tay áo và cổ áo có 

viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.  

Phía ngực trái có in logo của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, in 3 

màu. 

Chiếc 832 



Áo kỹ thuật 

viên, cử nhân, 

kỹ sư làm tại 

các khoa, 

phòng lâm 

sàng và cận 

lâm sàng 

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái.  Phía ngực trái có in 

logo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang, in 3 màu. 

Chiếc 162 

Áo nhân viên 

dinh dưỡng 

Áo cổ chữ U, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái.  Phía ngực trái có in 

logo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang, in 3 màu. 

Chiếc 14 

Quần 
Quần màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 
Chiếc 1,542 

Mũ Theo màu sắc của áo. Chiếc 1,542 

2 

Kỹ thuật 

viên thiết bị 

y tế, kỹ sƣ 

thiết bị, lái xe 

ô tô cấp cứu, 

nhân viên 

bảo trì 

Đo theo số đo của từng người. Tiêu 

chuẩn cụ thể như sau: 
Bộ 36 

Áo 

Chất liệu vải sợi tổng hợp màu xanh 

đen; 65% cotton, 35% polyete. Áo kiểu 

bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc 

lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Phía ngực trái có in logo của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, in 

3 màu. 

Chiếc 36 

Quần 
Quần  kaki mầu xanh đen. Quần âu 2 

ly, có 1 túi sau. 
Chiếc 36 

Mũ Theo màu sắc của áo. Chiếc 36 



3 

Tiếp đón, 

hành chính, 

thu ngân 

Đo theo số đo của từng người. Tiêu 

chuẩn cụ thể như sau: 
Bộ 93 

Áo 

Áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng 65% 

cotton -35% polyeter. Kiểu dáng áo sơ 

mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay.  

Phía ngực trái có in logo của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, in 3 

màu. 

Chiếc 93 

Quần 

Quần âu màu xanh đen sẫm vải tuýp si 

tổng hợp. Kiểu dáng: Quần âu có 2 ly, 

hai túi chéo. Quần nam có 1 túi sau. 

Chiếc 93 

Tiếp đón, 

hành chính, 

thu ngân: 

Quần áo Vest  

Đo theo số đo của từng người. Tiêu 

chuẩn cụ thể như sau: 
Bộ 93 

Áo Vest 

Màu sẫm, Kiểu dáng: Cổ 2 ve, phía 

trước có 2 túi, có thể thêm túi ngực, 

phía sau có xẻ, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

Chiếc 93 

Quần 

Quần âu màu sẫm, cùng màu với áo 

vest. Kiểu dáng: Quần âu có 2 ly, hai 

túi chéo. Quần nam có 1 túi sau. 

Chiếc 93 

4 

Hộ lý, nhân 

viên giặt là, 

Y công 

Áo: 65% cotton, 35% polyete; màu 

xanh hòa bình. Áo cổ trái tim, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái.  

Phía ngực trái có in logo của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, in 3 

màu. 

Chiếc 34 

Quần: màu xanh hòa bình;  quần âu hai 

ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 
Chiếc 34 

Mũ: Theo màu sắc của áo. Chiếc 34 



  Tổng cộng   Bộ 1.798 

II/ DANH MỤC ĐỒ VẢI 

TT Danh mục  
Mô tả dịch vụ  

 
ĐVT Số lƣợng  

1 

Ga chun trải 

giường 0,9x1,9 

m  

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 1,5x2,2 m, có 

bo chun. 

Chiếc 100 

2 
Áo choàng mổ 

xanh 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%. 
Chiếc 1.000 

3 
Quần áo mổ 

xanh + mũ 

Màu xanh cổ vịt, chất liệu vải Pevi 

65/35 -65% cotton, 35% polyete, có đủ 

các cỡ.  Trong đó: 

Bộ 1.000 

  Áo 

Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

Chiếc  1.000 

  quần 
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 
Chiếc  1.000 

 Mũ Theo màu sắc của áo Chiếc  1.000 

4 
Săng 

0,8mx0,8m đúp 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 0,8mx0,8m 

đúp 

chiếc 100 

5 

Săng 

0,8mx0,8m lỗ 

(5x6) cm 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 0,8mx0,8 m, 

có đục lỗ tròn đường kính (5x6)cm 

chiếc 100 

6 

Săng 

1,6mx1,8m 

thường 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 1,6mx1,8 m 
chiếc 1.500 

7 
Săng 

1,2mx1,2m đúp 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 1,2 mx1,2m 

đúp 

chiếc 500 



8 

Săng 

1,2mx1,2m 

thường 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 1,2 mx1,2m 
chiếc 500 

9 

Săng 

0,5mx0,5m có 

lỗ 

Vải màu xanh, chất liệu vải ka ky 

coton 100%, kích thước 0,5 m x 0,5m, 

có đục lỗ 5 x 6 cm 

chiếc 30 

10 

Săng gói đồ 

hấp sấy 1,2m x 

1,4m đúp (bọc 

2 lớp) 

Chất liệu vải kaky 100% coton màu 

nâu; kích thước 1,2m x 1,4m đúp  
chiếc 500 

11 

Vỏ Chăn ka ky 

1,5mx2,2m (2 

lớp) 

Vải màu xanh đậm, chất liệu vải ka ky 

cot ton 100%, kích thước 1,5mx2,2m, 

2 lớp. 

chiếc 500 

12 

Vỏ Chăn ka ky 

1,5mx2,2m (1 

lớp) 

Vải màu xanh đậm, chất liệu vải ka ky 

cot ton 100%, kích thước 1,5mx2,2m; 

1 lớp 

chiếc 200 

                                                                                  

 

                                                      



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số    /TM-BVĐKT ngày    /    /2022) 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÀNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

(Tên đơn vị): ……………………………. Địa chỉ: ……………………………… SĐT liên hệ:…………………………………………. 

Giấy đăng ký kinh doanh số: ………………………., được cấp bởi:.  ………………………………. 

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và khả năng  cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản 

báo giá dịch vụ đồ vải, trang phục y tế  năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang như sau:  

 

 

STT Tên danh mục Mô tả hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Thời gian thực 

hiện Hợp đồng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1       12 tháng kể từ 

ngày Hợp đồng 

có hiệu lực 

2       

3       

….       

(n) Thuế, phí, lệ phí (nếu có)      

 Tổng cộng giá trị của Dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) 

    

 Bằng chữ:     

Báo giá có hiệu lực:…………………. Ngày, kể từ ngày báo giá. 

 

 ……, Ngày   ….. tháng     …… năm …. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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