
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

   Số:        /TTYT-TCKT    Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2022 
    V/v cung cấp thông tin về  

   giá may đo trang phục y tế. 

 

 

   Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh trang phục y tế. 

 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu xây dựng kế hoạch đấu thầu 

may đo trang phục y tế năm 2022 để phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị.  

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh doanh 

trang phục y tế cung cấp thông tin về giá may đo trang phục y tế, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

TT Tên hàng hóa 

Đặc điểm, thông số kỹ 

thuật, chất liệu  vải, 

xuất xứ vải 

ĐVT 
Số 

lượng 

1 Trang phục Bác sỹ - Áo: 

+Màu sắc: …………. 

+Chất liệu…………..  

+Kiểu dáng: ……….. 

- Quần: 

+Màu sắc: …………. 

+Chất liệu…………..  

+Kiểu dáng: ……….. 

- Mũ:…………….  

- Kh u trang: ……. 

- Kích thước: 

+Quần: ……….. 

+Áo: ………….. 

- Xuất xứ vải:………. 

- May đo có in logo của 

Bệnh viện. 

Bộ 01 

2 Trang phục Dược sỹ Bộ 01 

3 
Trang phục Điều dưỡng, hộ 

sinh viên, Y sỹ 
Bộ 01 

4 
Trang phục Kỹ thuật viên, cử 

nhân 
Bộ 01 

5 Trang phục hộ lý Bộ 01 

6 Trang phục Bảo vệ - Áo: 

+Màu sắc: …………. 

+Chất liệu…………..  

+Kiểu dáng: ……….. 

- Quần: 

Bộ 01 

7 Trang phục Lái xe Bộ 01 

8 
Trang phục nhân viên kỹ 

thuật điện, nước 
Bộ 01 



9 
Trang phục Nữ khối hành 

chính (Áo sơ mi + Chân váy) 

+Màu sắc: …………. 

+Chất liệu…………..  

+Kiểu dáng: ……….. 

- Kích thước: 

+Quần: ……….. 

+Áo: ………….. 

- Xuất xứ vải:………. 

- May đo có in logo của 

Bệnh viện. 

Bộ 01 

10 

Trang phục Nam khối hành 

chính (Áo sơ mi + Quần tây 

dài) 

Bộ 01 

2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá trong thời gian bao nhiêu ngày. 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế VAT. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên 

Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

- Các mẫu trang phục may  đo được may theo hướng dẫn tại Thông tư số 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về  trang phục y tế. 

- Photo ít nhất 03 hợp đồng tương tự đã thực hiện gửi kèm theo. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Phòng Văn thư lưu trữ thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. Số điện thoại: 0256.3865.213. 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trước ngày 

01/8/2022. 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu VT, TCKT.        

 

Trần Hữu Vinh 
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