
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

 
Số:         /TTYT-KD 

V/v gia hạn báo giá dịch vụ 

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm TTB Y tế đang sử 

dụng tại đơn vị. 

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

 
Hoài Nhơn, ngày       tháng 11  năm 2022 

 

Kính gửi: Các công ty kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm TTBY tế. 

  

 Ngày 14/11/2022 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có Công văn số 

728/TTYT-KD về báo giá về dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trang 

thiết bị y tế đang sử dụng tại đơn vị và có thời hạn báo giá trước ngày 20/11/2022, 

và có đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tuy nhiên đến thời hạn quy định 

nêu trên, Trung tâm Y tế không tiếp nhận được văn bản báo giá nào của các Công 

ty/đơn vị cung cấp báo giá. 

 Để có cơ sở làm Dự toán về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trang 

thiết bị Y tế đang sử dụng tại đơn vị. 

 Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn tiếp tục gia hạn báo giá dịch vụ Kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trang thiết bị y tế theo Công văn số728/TTYT-KD, 

ngày 14/11/2022 đến hết ngày 23/11/2022. Báo giá theo nội dung (chi tiết theo 

danh mục đính kèm). 

 TTYT thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị,có đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị Y tế gửi thông tin báo giá về dịchvụ 

nêu trên (Bao gồm Giá dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị,thuế 

VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt,…), các thông tin khác về năng lực, kinh nghiệm, 

hợp đồng kiểm định, hiệu chuẩn TTBYT trước đó …và các thông tin liên quan cần 

thiết (nếu có). 

 Báo giá bằng văn bản ký ghi rõ họ và tên người đại diện Công ty và đóng dấu 

đỏ của đơn vị và bỏ trong phong bì kín và gửi theo yêu cầu sau: 

1. Thông tin nhận báo giá: 

- Ngoài bìa ghi rõ: BÁO GIÁ KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN CỦA TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ. 



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

  + 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: Lê Thị Ánh Nga, SĐT: 0906.478.033; 0256.3565.173 
2. Thời gian gửi Báo giá: 
Gửi về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn: Gửi trước 16 giờ 00 phút, ngày 

23 tháng 11 năm 2022. 
  Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục:  DANH MỤC TTBYT KIỂM ĐỊNH/ HIỆU CHUẨN/THỬ NGHIỆM 

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-KD, ngày          tháng    11  năm 2022 của 
TTYT thị xã Hoài Nhơn) 

ST
T 

Tên tài sản, máy móc, thiết bị Model/NSX ĐVT 

 
Số lượng 
dự kiến 

Đơn giá 
01 lần 

thực hiện  
(VAT) 

Ghi chú 

1 Huyết áp kế cơ Nhật Bản Cái 52   

2 Huyết áp kế thủy ngân  Việt Nam Cái 3   

3 Huyết áp kế điện tử   Nhật Bản Cái 17   

4 Cân lò xo Việt Nam Cái 35   

5 Cân điện tử Trung Quốc Cái 4   

6 Máy điện tim 3 kênh Nhật Bản Cái 3   

7 Nhiệt ẩm kế điện tử Việt Nam Cái 5   

8 Nhiệt ẩm kế cơ Việt Nam Cái 6   

9 Bộ kiểm soát nhiệt độ Việt Nam Bộ 3   

10 Micropipet đơn kênh Trung Quốc Cái 9   

11 Bộ kiểm tra sắc giác Nhật Bản Cái 1   

12 Máy đo khúc xạ tự động  Nhật Bản Cái 1   

13 Nhãn áp kế schiot   Cái 1   

14 Đèn soi đáy mắt cầm tay Đức Cái 1   

15 Tủ sấy các loại Việt Nam Cái 10   

16 Nồi hấp ướt, Nồi hấp tiệt trùng 
Đài Loan,Anh, 

Trung Quốc 
Cái 

6 
  

17 Máy sấy và bảo quản dụng cụ Italy Cái 1   

17 
Máy thở/Máy thở không xâm 
nhập 

Anh/Mỹ Cái 
2 

  

19 
Máy gây mê (Máy gây mê kèm 
thở) 

Đức Cái 
1 

  

20 Máy phá rung tim  Nhật Bản Cái 1   

21 Dao mổ điện Trung Quốc Cái 2   

22 Máy khuấy từ giai nhiệt  Cái 3   

 Tổng cộng: 22 khoản 



* Ghi chú: Chi phí trên đã bao gồm: Chi phí đi lại, chi phí vận chuyển thiết bị dùng để 
hiệu chuẩn, thuế VAT…và các chi phí khác có liên quan. 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-11-21T14:24:33+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	TRẦN HỮU VINH đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T14:41:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T14:41:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T14:42:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T14:42:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-21T15:10:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




