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THÔNG BÁO (lần 2) 
V/v mời kiểm tra và cung cấp thông tin về 

Phụ kiện/Trang thiết bị y tế đang bị hư hỏng 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị, sữa chửa kinh doanh trang thiết bị y tế. 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết 
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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 

Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-
BYT; 

 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu kiểm tra xác nhận bộ phận hư 
hỏng và sửa chữa cho Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ 250 lít; Model: DS 610/2, 
Steelco; Seri: 1406310AT1007; Nước sản xuất: Italia. 

 

Để có cơ sở làm Dự toán sửa chữa thay thế phụ kiện đối với bộ phận bị hư 
hỏng. Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các Công ty/Đơn vị, 
có đủ điều kiện sửa chữa, kinh doanh trang thiết bị y tế đến kiểm tra thực tế hư 
hỏng và báo giá phụ kiện thay thế (nếu có) theo nội dung cụ thể như sau: 
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TTYT thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các Công ty/Đơn vị, sửa chữa kinh 
doanh trang thiết bị y tế đến kiểm tra tình trạng hư hỏng và gửi thông tin tham 
khảo đối với các phụ kiện/trang thiết bị y tế thay thế (Giá của phụ kiện/ thiết bị 
phải bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo 
hành và chi phí bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành) đồng thời gửi kèm 
catalogue và các tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...và các thông tin khác 
liên quan cần thiết (nếu có). 

- Bộ văn bản giấy gửi đường bưu điện hoặc trực tiếp về: Bộ phận Văn thư, 
Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, điện 
thoại: 0256.3765892. 

- Bảng Scan báo giá, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, cataloge… 
gửi về địa chỉ: Email: duocttythn@gmail.com. 

Thời gian gửi trước ngày 31/7/2021.  

Trân trọng thông báo./. 
                                                                                                 
Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                
- Ban Giám đốc (báo cáo); 
- Trang TTĐT của TTYT; 
- Lưu: VT, KD, TCKT.      

 
            Trần Hữu Vinh 
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