
SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:  

V/v đề nghị báo giá vật tư tiêu 

hao chưa lựa chọn được nhà 

thầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.    

Hậu Giang, ngày      tháng       năm           

       

                                 

                                Kính gửi: Công ty vật tư trang thiết bị y tế.  

   

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu. 

Căn cứ nhu cầu  sử dụng vật tư tiêu hao, phục vụ công tác khám chữa 

bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang lập danh mục, số lượng vật tư tiêu hao 

phục vụ công tác khám chữa bệnh, đề nghị Công ty, doanh nghiệp có đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá các vật tư tiêu hao cho 

Bệnh viện, cụ thể như sau: 

- Danh mục, số lượng hàng hóa theo phụ lục đính kèm công văn này 

- Các nhà cung cấp gửi bằng Báo giá bao gồm các nội dung: 

   Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào.( 

Đơn giá chào bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi 

phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có 

liên quan.) 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa. Hiệu lực của bảng báo giá. 

- Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá chậm nhất ngày 24/03/2023 về Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ số 647 Trần Hưng Đạo khu vực 4, 

phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.VT. 

 

 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Giang 
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