
 
 

THÔNG BÁO 
V/v Mời chào giá: Hàng hóa, vật tƣ, linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa 

thiết bị cho Bệnh viện Đà Nẵng. 

 

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp 

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện mua sắm linh kiện, phụ 

kiện phục vụ việc sửa chữa ống nội soi khí phế quản tại Bệnh viện Đà Nẵng để đảm 

bảo công tác chuyên môn tại đơn vị. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch nêu trên, kính đề nghị các đơn vị cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ về Bệnh viện Đà 

Nẵng (chi tiết theo phụ lục đính kèm), thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như 

sau: 

- Đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Đà Nẵng. 

- Địa chỉ: Số 124 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thông báo chào giá đến 

trước 9h00 ngày 23/03/2023 (bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ). 

- Số điện thoại liên hệ: 0236.3885118 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ. 

- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi 

rõ: Nội dung tham gia chào giá theo Thông báo số ... của Bệnh viện Đà Nẵng. 

Hồ sơ gồm: 

+ Thư chào giá (Theo mẫu đính kèm); 

+ Văn bản chứng minh công ty có chức năng trong việc chào giá tương ứng; 

+ Hợp đồng tương tự đã ký kết về việc cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia 

chào giá (nếu có).  

Trân trọng cảm ơn!   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế để đăng trên Website; 

- CNTT để đăng trên Website; 

- Lưu: VT, VTTB. 

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                 Lê Đức Nhân 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

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

Số:            /TB-BVĐN Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2023 
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PHỤ LỤC 01 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ đề nghị chào giá 
 (Đính kèm Thông báo số            /TB-BVĐN ngày        tháng           năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

STT Nội dung công việc* ĐVT SL** Thông số kỹ thuật (hoặc tƣơng đƣơng)*** 

I. Cung cấp linh kiện, phụ kiện sửa chữa Ống soi khí phế quản 

1 
Linh kiện, phụ kiện sửa chữa Ống soi 

khí phế quản 
Cái 1 

Ống soi khí phế quản:  

-Model EB-530T, hãng Fujifilm. 

-Hiện tượng hư hỏng:  

      +Rò rỉ tại bộ phận kết nối tín hiệu 

      +Không đủ ánh sáng: dây dẫn sáng bị đứt gãy 1 bên dây dẫn sáng  

      +Hình ảnh có nhiều đốm mờ ở góc 4 giờ 

-Các nhà cung cấp liên hệ giám định và chào giá cho các linh kiện giám định 

-Yêu cầu hàng hóa cung cấp phải thương thích với thiết bị cần được sửa chữa. 

-Giá chào bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt, cài đặt cho 

thiết bị hoạt động, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí khác có liên quan. 

2 Bộ phận kết nối tín hiệu Cái 1 

3 
Các phụ kiện, linh kiện liên quan khác: 

ống nối đồng, đai ốc đồng… 
Bộ 1 

Ghi chú:  

(*): Nội dung công việc đề xuất trong mục này là tham khảo theo giám định của hãng, nhà cung úng thực hiện khảo sát, giám định để 

chào nội dung phù hợp. 

(**): Số lượng đề xuất trong mục này là tham khảo, nhà cung úng thực hiện khảo sát, giám định để chào số lượng phù hợp với công việc 

sửa chữa. 

Đối với quy cách, đơn vị tính hoặc đóng gói nhà cung ứng có thể chào quy cách hoặc đóng gói khác miễn sao đáp ứng được khối lượng 

được sử dụng theo mời chào giá tối thiểu. 

(***): Thông số k  thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nh m mục đích mô tả và không nh m mục đích hạn chế nhà cung ứng 

chào giá. Bất k  thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chu n k  thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chu n chất lượng, tính năng k  thuật. 

Vì vậy, nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có thông số k  thuật tương đương hoặc tốt hơn.  
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PHỤ LỤC 02 

Mẫu báo giá của Bệnh viện Đà Nẵng 
(Đính kèm Thông báo số            /TB-BVĐN ngày        tháng           năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

............................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Địa chỉ:…. 

Email:…. 

Tel:.... 

    Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2023 

THƢ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng 

Theo nhu cầu của Quý khách hàng và sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, Công ty………xin gửi đến Quý khách hàng báo giá cung cấp 

……. theo đúng yêu cầu của Bệnh viện như sau: 

TT 
Nội dung công 

việc 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

chào giá 
ĐVT Số lƣợng 

Tính 

năng, 

thông số 

kỹ thuật 

Ký hiệu, 

mã hàng 

hóa 

Hãng/ 

nƣớc sx Năm sản 

xuất
 

Đơn giá 

(đồng)
 

Thành tiền 

(đồng)
 Ghi chú

 

1            

2            

...            

TỔNG CỘNG (....khoản)   

(Số tiền bằng chữ:..........................................................) 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).  

Thời gian bảo hành: .....tháng 

Báo giá có hiệu lực .... ngày kể từ ngày báo giá. 

Điều kiện khác kèm theo báo giá.... 

Trân trọng./.                   Đại diện của đơn vị báo giá 

     (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu 
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