
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /TB-TTYT Hoài Nhơn, ngày     tháng  01 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  
 

Về việc mời chào giá dự toán Gói thầu: “ Mua sinh phẩm xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và que thu mẫu tỵ hầu phục vụ công tác 

phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2022”. 
 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua sắm sinh phẩm xét 
nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và que thu mẫu tỵ hầu năm 
2022. 

 

Để có cơ sở giá lập dự toán, Trung tâm Y tế xin thông báo đến quý Công 
ty cung cấp có chức năng kinh doanh theo quy định, tham gia chào giá cung ứng 
Gói thầu: “ Mua sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-
2 và que thu mẫu tỵ hầu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của 
Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2022”. 

Thông tin giá chào theo biểu mẫu đính kèm. 
Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia chào giá để được cung cấp hàng 

hóa theo yêu cầu trên thì điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đính kèm trên, rồi 
gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện về địa chị sau trước 14 giờ 00 phút, 
ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

- Địa chỉ: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, KP7, phường Tam Quan, 
Hoài Nhơn, Bình Định (Bộ phận Văn thư tiếp nhận và gửi về Bộ phận Khoa 
Dược- Điện thoại : 0256.3565173). 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý công ty./. 
 

Nơi nhận: 
- Công ty có chức năng kinh doanh; 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Trang TTĐT TTYT; 
- Lưu: VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mẫu báo giá: 

TÊN CÔNG TY 
Số: ........................... 

CÔNG TY ............................................. 
Địa chỉ: .................................................. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

Công ty ................................... xin trân trọng báo giá ......................... như 

sau: 

STT 

Phân 
nhóm  
theo 

TT14 

Tên hàng 
hoá 

Tên 
thương 

mại 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật, Quy cách 

đóng gói 

HSCBTC 
AD/GPLH/ 
GPNK/CFS 

Hãng 
SX, 

nước 
SX 

ĐVT 
Số 

lượng 

 Đơn 
giá 

(đồng)  

Thành 
tiền 

(đồng) 

1 6 

Test 
nhanh 
kháng 

nguyên 
SARS-
CoV-2 

  

- Xét nghiệm chẩn 
đoán invitro để phát 
hiện định tính 
kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trong 
mẫu dịch tỵ hầu 
bệnh nhân.  
- 1 bộ kít thử gồm: 
+ 01 Khay thử đóng 
riêng trong túi có 
viên chống ẩm. 
+ 01 Ống chiết mẫu 
có sẵn dung dịch 
chiết bằng nhựa dẻo 
sử dụng trong y tế, 
kèm nắp nhỏ giọt 
dùng một lần.  
+ 01 Que vô trùng 
để lấy mẫu dịch tỵ 
hầu. 
- Yêu cầu chất 
lượng: 
+ Độ nhạy: ≥97,9% 
+ Độ đặt hiệu: 
100% 
+ Độ chính xác: 
99,6%. 

- Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485, CE 

  Test 4.000     

2 6 
Que lấy 

mẫu dịch 
tỵ hầu 

  

Chất liệu bằng nhựa 
ABS, có khấc, 

chiều dài 152±2mm 
- Đầu que được làm 

từ sợi tổng hợp 
Nylon/polyester 
- Tiệt trùng đóng 
gói từng cái, 200 

que/túi 
- Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485, CE 

 

 Cái 2.000     



 Tổng cộng : 02 mặt hàng 

 
(Bằng chữ: .............................................. đồng) 
*Ghi chú: 

-    Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí đi lại, chi phí vận chuyển 
và các chi phí liên quan. 

- Báo giá có thời hạn……………………………………………………. 
- Thời gian giao hàng: trong vòng…..ngày kể từ lúc đặt hàng. 

 

 
……., 

ngày….tháng….năm….. 

Đại diện công ty  
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