
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 tài 

sản, dụng cụ hành chính khoa Nội A – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 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 0948.236.818 

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

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 05 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) 

 

 TT Danh mục  
Mô tả hàng hóa  

 

Đơn vị 

tính 
Số lƣợng   

1 
Tủ tài liệu  

 

Tủ sắt sơn tính điện 3 khoang cánh 

kính trên có đợt chia, 3 khoang 

cánh sắt dưới. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(1380*452*1830) mm (±5%) 

 Chiếc           6  

2 

Tủ đựng đồ cá 

nhân 9 ngăn  

 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 cánh riêng 

biệt, có khóa và tai khóa ngoài. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(1000*452*1830) mm (±5%) 

 Chiếc         14  

3 
Giá để giấy tờ 

 

Giá sắt để tài liệu 5 tầng, đợt di động 

có thể điều chỉnh độ cao, thanh trụ 

thép uốn 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(1006*406*2065) mm (±5%) 

 Chiếc  6 

4 

Giá để hồ sơ 

bệnh án 

 

Giá để file chia thành 3 tầng hoặc 4 

tầng, mỗi tầng có 10 ô để file, tấm 

chia file bằng nhựa. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(915*317*1815) mm (±5%)        

 Chiếc           4  

5 
Bàn làm việc 

 

Bàn gỗ công nghiệp MDF phủ 

Melamine, mặt bàn và mặt ngăn 

kéo phủ Lamilate chống thấm 

nước, chống xước. Có 01 hộc liền 

và 01 bàn khay bàn phím treo. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(1400*700*750) mm (±5%) 

 Chiếc           5  

6 
Ghế nhân viên 

 

Ghế xoay có đệm nỉ, có cần hơi 

điều chỉnh cao thấp;  

Kích thước (Dài x rộng x cao) 

:(560x520x870-990) mm (±5%) 

 Chiếc           5  

7 

Bàn họp giao 

ban 

 

Bàn gỗ MDF sơn phủ PU cao cấp 

màu vân gỗ. Kết cấu bàn ghép mặt, 

mặt bàn rộng 600mm, có đợt kính 

để hoa ở giữa rộng 400mm. Bàn có 

ngăn để đồ. 

 Chiếc           1  



Hàng đặt theo thiết kế, mới (100%) 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(3300*1600*750) mm (±5%) 

8 

Ghế họp giao 

ban 

 

Ghế gỗ tự nhiên. Đệm mút bọc vải 

nỉ đỏ. Lưng gỗ kết hợp đệm mút 

bọc nỉ màu đỏ. 

Hàng đặt theo thiết kế, mới (100%) 

Kích thước (Dài x rộng x cao): 

(400*450*1080) mm (±5%) 

 Chiếc         35  

9 
Bàn khám bệnh 

 

Bàn gỗ công nghiệp MDF phủ 

Melamine, mặt bàn và mặt ngăn kéo 

phủ Lamilate chống thấm nước, chống 

xước. Có 01 hộc liền và 01 bàn khay 

bàn phím treo. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(1400*700*750) mm  (±5%) 

 Chiếc  10 

10 
Ghế khám bệnh 

 

Ghế gấp khung thép sơn tính điện màu 

ghi, đệm tựa mút bọc da PVC màu 

xanh 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(465*550*890) mm (±5%) 

 Chiếc  20 

11 

Ghế người bệnh 

ngồi chờ khám 

 

Ghế chờ 4 chỗ ngồi, mặt ngồi inox, 

chân tay inox, thanh dầm thép sơn 

tĩnh điện màu đen. 

Kích thước (Dài x rộng x cao): 

(2390*700*800) mm (±5%) 

 dãy         15  

12 
Ghế gấp 

 

Ghế gấp khung inox, đệm tựa mút 

bọc da PVC màu kẻ caro 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(450*490*810) mm (±5%) 

 Chiếc         30  

13 
Tivi 43 inch 

 

- Loại Tivi TV Ultra HD Smart TV 

- Kích thước màn hình 43 inch 

- Độ phân giải 4K Ultra HD (3840 

x 2160px) 

- Bluetooth Có 

 Chiếc         12  

14 
Tủ lạnh 180 L 

 

Tủ lạnh Inverter 180 lít  

Kiểu tủ: Ngăn đá trên 

Dung tích: 180 lít  

 Chiếc         12  



15 

Tủ đựng đồ cá 

nhân (9 ngăn) 

 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 cánh riêng 

biệt, mỗi khoang có 1 đợt chia phía 

trong. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) : 

(915*452*1830) mm (±5%) 

Chiếc          6  

16 

Giá để dép đa 

năng  

 

Giá dép thông minh bằng thép sơn bột 

tĩnh điện. Có 3 ngăn đóng mở. Bên 

hông có các lỗ thoáng. 

Kích thước (Dài x rộng x cao): 

(1000x150x1025) mm (±5%) 

Chiếc 10 

17 

Giá gắn tường 

(Đựng sát khuẩn 

tay) 

Chất liệu inox 304 Chiếc 30 

18 
Cây nước nóng 

lạnh  

Công xuất làm nóng: 500W; Công 

suất làm lạnh: 100 W. Nhiệt độ 

nóng: 85 độ; Nhiệt độ lạnh: 10 độ. 

Cây          3  

19 Táp đầu giường 

Chất liệu nhựa ABS 

Chức năng: 

- Mặt bàn để ngồi ăn 

- Ngăn để vật dụng cá nhân 

- Ngăn để quần áo 

- Ngăn để dép 

- Bánh xe thuận tiện cho việc di 

chuyển 

Kích thước: Dài 460 x rộng 460x 

cao 860mm (±5%) 

Màu sắc: Xanh và trắng. 

 Chiếc  3 

20 
Rèm cửa 

 
Loại rèm cầu vồng màu ghi xám  M2       100  

21 
Chăn,  gối  

 

Giường đơn 1m*2m 

+ Ga chun  

+ Bộ chăn gồm: Chăn thu+ vỏ chăn 

kaki + ruột bông.  Kích thước 

(Rộng x dài): 1600mm x 2000mm. 

+ Gối gồm vỏ + ruột gối. Kích 

thước (Rộng x dài): 45 cm x 65 

cm. Ruột gối chất liệu: cao su non.  

+ Ga giường, vỏ chăn, vỏ gối: màu 

xanh. 

Bộ 10 



22 
Chăn, gối  

 

Giường đơn 1m *2m 

+ Ga chun  

+ Bộ chăn: gồm vỏ chăn kaki + 

ruột bông. Kích thước (Rộng x 

dài): 1600mm x 2000mm. 

+ Gối gồm vỏ + ruột gối. Kích 

thước (Rộng x dài): 45 cm x 65 

cm. Ruột gối  chất liệu bông.  

+ Ga, vỏ chăn, vỏ gối: màu xanh. 

Bộ 40 



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  mua sắm tài sản, dụng cụ hành chính nội A 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        20 ngày 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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