
SO Y TË NAM DINH 
BENH ViEN DA KHOA TINH 

CONG HOÁ XÄ HOI CHÚ NGH*A VIT NAM 
Dc láp- Ty do - Hanh phuc 

SoZi5 /1BVT-VTTB YT 
"Ve viçe báo giá Invitn 

Nam Dinh, ngày 28 tháng 1| n�m 20.2.2 

Kinh gui: Cac don vË kinh doanh, cung câp dung dËch ch¡y thn nhân 120 

Truóe hét B¢nh viÇn «la khoa tirh Nam �inh xin trân trong c£m om các don1 vj da 

và dang kinh doanh, cung cép dung dËch ch¡y thn nhân t¡o cho các Bé îh viÇn trong, va 

ngoai nurvc. 

Hien t¡i Ben'i viÇn da khoa tint Nam Dinh dang thyc hiÇn mua dung dich chay 

thn nhân t¡o cça EÇnh vi�n. 

Benh viÇn da khoa tinh Nam Dinh kính moi các don vË có kh£ n�ng và quan 1ém 

cung câp hàng hóa nhr danh såch dính kèm trong Phå luc 1 gui báo giá vê BÇnh vi�n 

Da khoa tinh Nam �inh theo dia chi: sô 2, duong Trân Quoc To£n, TP Nam Dinh, tinh 

Nam Dinh truóc ngày 05 tháng 12 n�n1 2022 nhäm co s lp kê hoach mua s�m 

Thyc hien thông tur 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 n�m 2020 cua Bo tr.rng 

BÙ Y te vê iÇe quy dËnh mÙt so nÙi dung trong dâu tháu trang thiét bË y té tai các co so 

y tê công lâp, kinh dê nghi uý don vË gui báo giá theo mâu dính kèm 1gi Phu luc 2. 

Xin trän trong cam on sr hojp tác cça quý don v/. 

GAM DÓC 
Noi nhan: 
- Nhu kính gri 
- Luru: VT;VTTBYT. BAKHO 

TiNH 

NAM DN 

Tran Hùng Cuong 



yIN:EN 

TNH 
PHr LUC1 

(Dinhkèm Cong vdh só:215Y /BVT-VTTBYT ngày 28 tháng 11 n�m 2022) 
NAMDN 

DANH MrC HÅNG HÓA 

CUA BENH VIÇN �A KHOA TÎNH NAM �INH 

STT Tën hàng hoá nuóc SX Don vË So lugng 

ViÇt Namn 1 Dung dich thâm phân máu dm �·c Kydheamo 2A HC Can 260 

2 Dung dich thâm phân máu dm �·c Kydheamo 1B HC Viçt Nam Can 360 

Các dieu khoán kèm theo: 

Giay chúng nhn �äng ký doanh nghiÇp cça công ty 

- Phieu tiép nhn hÓ so công bÑ �ù �ieu kiÇn mua b£n TTBYT cça công ty 

- Bang kê khai giá ho·c công khai giá cça hàng hóa trên công thông tin cça BÙ y tê 

- Giây ùy quyên hoãc giây phép bán hàng cça nhà sän xuât (tuân tho �iêu 27, thông tu 

08/2022/TT-BKHÐT 

- Bang phán lo¡i TTBYT 

- Giay phép luu hành 

- Chúng chi chât luong ISO ho·c tuong duong cça hàng hóa (nêu có) ho�c bät buÙc phäi có 



AKMOAa PHr LrC 2 
(Dinh ken Cong van só759 /BVT-VTTBYT ngày 28 tháng 1I n�m 2022) 

BAO GIÁ 

Kinh gëri: BÇnh viçn da khoa tinh Nam Dinh 

ngay...... tháng....nám 2022 

Chung toi là.....có dja chi t¡i......Chúng tôi xin gëi tÛi Quý BÇnh viÇn bän chào giá 

các TBYT nhu sau: 
Don vi: VNÐ 

Ma kê 
Thành Phân nhóm Ghi chú 

tiên 
TT Tên danh måc �on Don 

TBYT Theo khai hàng 
vi giá hóa 

tính thông tu 

14/2020/1TT-

BYT ngày 

10/7/2020) 

. Hang måc 1 
- Xuat xú 

- Cau hinh, tính n�ng 

ky thuat.. 
Hang muc 2 

Xuat xit 

2 
2 

Cau hinh, tinh n�ng 

k thudt.. 
3 

Tông cÙng 
(Gid trên là giá dä bao gôm thué, phí vân 

chuyén và các loai phí) 
Dên ngày..... tháng..... n�m 

HiÇu luc báo giá: 

20.. 

- Hàng hóa mói 100%. 

- Dia diêm giao hàng: BÇnh viÇn da khoa tinh Nam �Ëinh 

- ThÝi gian giao hang:. 

DAI DIEN HOP PHÁP CÔNG TY 


