
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số: 25/TM-TTYT 

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

 

Cao Bằng, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ                         

Gói thầu : Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm quí I năm 2023 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp cung ứng vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm        

Căn cứ Quyết định số  58 /QĐ-TTYT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc 

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh về Quyết định về việc mua sắm vật tư y tế, hóa 

chất sinh phẩm quí I năm 2023. 

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đề nghị Quý Công ty báo giá các vật tư y 

tế, hóa chất sinh phẩm, nội dung như sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Mục đích báo giá: làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung ứng. 

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 10 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2023. 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt có đóng dấu.  

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng gửi đường bưu điện ( Ngày báo giá được 

tính là ngày theo dấu của Bưu điện trên phong bì, Ngoài Phong bì ghi rõ là “Báo 

giá”.  

- Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh. 

Địa chỉ nhận báo giá: Tổ xây dựng dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu- 

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh- xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng 

Khánh. 

Điện thoại: 0916935241 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BGĐ TTYT 

- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức 

khỏe (đăng tải website trong ngày gồm cả bản 

PDF và bản Word); 

- Các khoa, phòng thuộc TTYT; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Thọ 



  

 



BẢNG BÁO GIÁ 

      Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

     Công ty chúng tôi kính gửi quý Trung tâm Y tế báo giá sau: 

STT Tên vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm        Đơn vị tính 
Quy 

cách 
Số lượng 

Giá 

bán 
Thành tiền 

Giá kê 

khai, công 

khai 

Link giá kê 

khai, công 

khai 

1 Kéo y tế Cái  4     

2 Panh y tế Cái  4     

3 
Hộp đựng dụng cụ Inox có nắp đậy (kích 

thước...) 
Cái  4  

   

4 
Cóng đựng huyết tương (dùng cho máy sinh 

hóa) 
Cái  10,000  

   

5 Test viêm gan B (Hãng SD) Test  100     

6 Test HIV (Hãng SD) Test  200     

7 Ống đựng nước tiểu Ống  2,000     

8 
Giấy in nhiệt (dùng cho máy huyết học 

Mindray 300 Plus) 
cuộn  30  

   

9 Ống nghiệm ETDA (nắp xanh) Cái  3,000     

10 Ống nghiệm hạt nhựa (nắp đỏ) Cái  2,000     



11 Đầu côn to (xanh) Cái  10,000     

12 Đầu côn nhỏ (vàng) Cái  5,000     

13 Kim chích máu Cái  4,000     

14 Cốc đựng đờm (nhựa có nắp) Cái  500     

15 Lam kính đầu mờ Hộp  5     

16 Giá đựng xét nghiệm 2 tầng bằng Inox Cái  5     

17 Kìm cắt bột Cái  1     

18 Găng phẫu thuật tiệt trùng (các cỡ) Đôi  200     

19 Huyết thanh mẫu ABO Bộ  2     

  Anti A  Lọ  2     

  Anti B Lọ  2     

  Anti AB Lọ  2     

  Tổng cộng           

Bằng chữ: ............................................. ./. 
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