
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

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

Số:        /TTYT-KD 
Về việc báo giá vật tư y tế. 

Hoài  Nhơn, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị kinh doanh vật tư y tế. 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua vật tư y tế cho Hoạt động 
tiêm chủng mở rộng theo chỉ tiêu phân bổ kế hoạch bằng nguồn ngân sách nhà 
nước năm 2022. 

Để có cơ sở giá lập dự toán, Trung tâm Y tế xin thông báo đến quý Công 
ty/đơn vị kinh doanh vật tư y tế tham gia báo giá cung cấp vật tư y tế, để đơn vị có 
cơ sở lập dự toán mua sắm, nhu cầu mua sắm hàng hóa cụ thể như sau: 

1. Danh mục hàng hóa, số lượng VTYT: 

 
2. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Bảng báo giá (theo Biểu mẫu đính kèm). 

- Giấy chứng nhận/tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định tại Nghị định 98/NĐ-CP  

- 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. 

3. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện (Ngoài bì thư) ghi rõ gửi về địa chỉ cụ 

thể như sau:  

TT 

Phân 
nhóm 
theo 
TT14 

Tên hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 5 
Bông hút nước y 
tế 

* Chất liệu 100% cotton.  
* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. 
* Chất tan trong nước ≤ 0,5%, độ ẩm ≤ 8%, 
pH trung tính, không có tinh bột và Dextrin. 
* Bì 1kg. 

Kg 34 

 Tổng cộng: 01 khoản    



  + Nơi nhận: Phòng Văn thư lưu trữ -Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

  + Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 

  + Số điện thoại: 0256.3765.892. 

-Mail nhận file mềm (Word hoặc Exel) và Scan báo giá gốc: 

duocttythn@gmail.com. 

Thông tin liên hệ: Ds: Trần Quang Thành, SĐT: 0919.464025; 

0256.3565.173 

4. Thời gian gửi Báo giá: 

Gửi về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn: Gửi trước 16 giờ 00 phút, ngày 

10 tháng 11 năm 2022. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trang TTĐT của TTYT; 
-  Lưu: VT, TCKT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu: 1 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày      tháng      năm 2022 
 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Căn cứ nhu cầu Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc báo giá vật tư y tế  
phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. 

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

 

ST
T 

Tên trang thiết 
bị 

Tên 
thươn

g 
mại/ 
Mã 
sản 

phẩm 
(nếu 
có)  

Đơn 
vị 

tính 

Đặc 
tính/t
hông 
số kỹ 
thuật 

Hãng 
SX, 

nước 
SX/ch
ủ sở 
hữu 

Số 
GPĐK

/ Số 
GPLH

/ Số 
CBTC 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020/
TT-BYT 

Báo 
giá 

(đồng
) 

Giá kê 
khai 
theo 

NĐ/2021
/NĐ-CP 

Mã kê 
khai/Đư
ờng dẫn 
kê khai 

giá 
(https://
kekhaigi
attbyt.m
oh.gov.v

n) 

Giá trúng 
thầu kèm 

Đường dẫn 
giá trúng 

thầu trong 
vòng 12 

tháng gần 
đây 

(https://con
gkhaiketqu
athau.moh.

gov.vn) 

1 
Bông hút 

nước y tế  kg        
 

 Tổng cộng: 05 khoản 

 

*Ghi chú:  

 - Chi phí trên đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành, chi phí 
vận chuyển đến tận khoa dược của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và các chi phí khác 
có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm. 

 - Bảng báo giá có thời hạn đến:……/……/2022 (Ghi rõ thời hạn). 

Mọi chi tiết xin liên hệ:…… (Phương thức liên hệ của công ty). 

 ……., ngày….tháng….năm 2022 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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