
CONG HOÅ X� HOT CHU NGHIAVIET 
DÙc lp - Ty do -Hanh phúc SO Y TÉNAM �INH 

BENH VIEN DA KHOA TINH 

Só:2863/BVT- VTTBYT 

"Vê viÇc báo giá VTTH" 

Nam Dinh, ngày 13 tháng 12 n�m 2022 

Kinh giri: Công ty CP thiêt bj duge phâm & dich vu y të Nam �inh 

Hien tai BÇnh viÇn �a khoa tinh Nam �inh �ang thuc hiÇn mua vât tu tiêu hao. 

Benh vien �a khoa tinh Nam �inh kinh mÝi don vË có khà n�ng và quan tâm cung câp 

hàng hóa nhu danh sách �inh kèm trong Phu låc 1 gëi báo giá kèm vê BÇnh viÇn �a khoa 

tinh Nam �jnh theo �ia chi: sô 2, duong Trân Quôc Toàn, TP Nam �jnh, tinh Nam Dinh 

truóc ngày 16 tháng 12 n�m 2022 nh�m co sð lp kê ho¡ch mua s�m 

Thuc hien thông tu 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 n�m 2020 cça BÙ truông BÙY 

te vê viÇc quy dËnh mÙt sô nÙi dung trong �âu thâu trang thiêt bË y tê tai các co so y tê công 

lâp, kinh �ê nghË Quý don vË gri báo giá theo mâu �ính kèm tai Phå låc 2. 

Xin trân trong c£m on su hop tác cüa quý don vi/. 

GIÁM DÓC 
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PHr LrC1-
5/BVT-VTTBYT ngày 13 tháng 12 n�m 2022) (Dinh kèm Tofg a 

TANH 
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tiet khuân 
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Dinh kèm kg yd VBVT-VTTBYT ngay 13 iháng 12 n�m 2022) 
BAKHOA PHU LrC 2 

BÁO GIÁÅ 

Kính gri: BÇnh viÇn da khoa tinh Nam Dinh 

.., ngay...... tháng......n�m 2022 

Chung toi là....có �Ëa chi t¡i....Chúng tôi xin géi tÛi Quý Bênh viÇn b£n chão gia 

các TBYT nhu sau: 
Don vi: VNÐ 

Nhóm TBYT 

(Theo quy 
dinh tai thông �o'n Ghi chú 

Thành 
TT Tên danh måc v Don giá 

tien tu 14/2020/TT-

tính BYT ngày 
10/7/2020) 

1. Hang måc 
Häng sán xuat: 

Xuát xú: 
D·c tính ky thuât 

2. Hang mu 2 
Hâang sàn xuát: 
Xuát xi: 

Dac tinh kù thu@t 

Tông cÙng: 
Bang chï:...... 
Giá trên là giá dã bao gôm thuê, phí vn chuyên và các loai phí. 

Các diêu khoån: 

Hàng hóa mói 100%6, ..... 
Dja diêm giao hàng: t¡i kho theo yêu câu cça BÇnh viÇn �a khoa tinh Nam �inh 
Phuong théc thanh toán:.. 

Báo giá trên có hiÇu luc trong vòng...tháng kê tr ngày ký 

DAI DIEN HOP PHÁP CÔNG TY 


