
      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  11  năm 2022 
V/v cung cấp thông tin về giá, chủng  

loại, cấu hình, thông số kỹ thuật của  

  Camera và các thiết bị liên quan  

      đến lắp đặt Camera giám sát. 
 

 

 Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh máy móc, thiết bị điện tử/điện lạnh. 

 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu mua sắm một số Camera và 

một số thiết bị liên quan đến việc lắp đặt Camera giám sát nhằm phục vụ công tác 

theo dõi,quản lý trong khám chữa bệnh tại các các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn. 

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

máy móc, thiết bị điện tử, điện lạnh cung cấp thông tin về giá, chủng loại, cấu hình, 

thông số kỹ thuật của Camera và thiết bị liên quan đến lắp đặt Camera, cụ thể như 

sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá 

1 
Camera DAHUA IP 2.0MP DH-IPC-

HFW1230SP-S4 
Cái 01  

2 
Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-

NVR5232-4KS2 
Cái 01  

3 
Húp Poe 4 port ONV H1064PLS 

10/100M 6-port AI PoE switch 
Cái 01  

4 

  c n   estern  urple 10   

WD102PURZ 7200RPM SATA3 

256Mb 

Cái 01  

5 Tivi Casper 43 inch 43FG5200 Cái 01  

2. Khi  áo   iá, đề nghị các đơn vị phải ghi các thông tin sau đây trong bảng 

báo giá: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Giá của hàng hóa phải 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.  

- Catalogue hàng hóa (nếu có): 01 bản. 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt/Tiếng Anh. 



- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

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

Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên  ì thư  áo  iá.  

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

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đườn   ưu điện về nơi nhận:  hòn  Văn thư lưu trữ thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. Số điện thoại: 0256.3765.892. 

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

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

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

ttyttxhoainhon@gmail.com. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trước 16 giờ 00  

phút, ngày 28/11/2022. 

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

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

-  ran    Đ  của đơn vị; 

- Lưu V , TCKT.        

 

 

Trần Hữu Vinh 
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