
    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-KD                       Hoài Nhơn, ngày       tháng 10 năm 2022 
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa 
    và linh kiện thay thế trang  
     thiết bị đang bị hư hỏng. 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị, sữa chửa kinh doanh trang thiết bị y tế. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế bộ 
phận hư hỏng của thiết bị Nồi hấp tiệt trùng 250 lít. 

Để có cơ sở làm Dự toán sửa chữa thay thế linh kiện đối với bộ phận bị hư 
hỏng. Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các Công ty/Đơn vị, có 
đủ điều kiện sửa chữa, kinh doanh trang thiết bị y tế đến khảo sát thực trạng hư 
hỏng và báo giá linh kiện thay thế (nếu có) theo nội dung cụ thể như sau: 
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động 

Cái 01 

  

 Tổng: 01 khoản       

 
TTYT thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị quý Công ty/Đơn vị, sửa chữa kinh 

doanh trang thiết bị y tế đến khảo sát tình trạng hư hỏng và báo giá với các linh 
kiện/trang thiết bị y tế thay thế nêu trên (Giá của thiết bị phải bao gồm thuế VAT, 
chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và chi phí bảo trì, bảo 
dưỡng trong thời gian bảo hành) đồng thời gửi kèm catalogue và các tài liệu chứng 
minh nguồn gốc, xuất xứ...và các thông tin khác liên quan cần thiết (nếu có). 

Mọi thông tin liên hệ đến khảo sát, báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện về 
Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại: 0256.3765.892 (Bộ phận Văn thư tiếp nhận 
gửi lại Bộ phận K.Dược-TTB-VTYT). 

Bản Scan báo giá (Có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa 
chỉ Email: duocttythn@gmail.com 

Thời gian gửi trước ngày 07/11/2022.  



Để thuận lợi việc khảo sát, sửa chữa, xin vui lòng liên hệ CNTTB: Nguyễn 
Tấn Phương; SĐT: 0975.271.098; 0256.3565.173  

Trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;    
- Lãnh đạo TTYT (báo cáo); 
- Bộ Phận KSNK (Phối hợp); 
- Trang TTĐT của TTYT; 
- Lưu: VT, KD, TCKT.  

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
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