
sO Y TÉ NAM �INH 
BENH VI�EN DA KHOA TÍNH 

CONG HOÀ X HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phúc 

So: 2943 /BVT-VTTBYT Nam Dinh, ngày 27 tháng 12 n�m 2022 
"Ve viÇc báo giá Invitro" 

Kinh gui: Các don vË kinh doanh, cung câp dung dËch chay thn nhân t¡o 

Truóc hêt BÇnh viÇn da khoa tinh Nam �inh xin trân trÍng cåm on các don vË �ã 

và dang kinh doanh, cung câp dung dËch ch¡y thn nhân t¡o cho các BÇnh viÇn trong và 

ngoai nuóc. 

Hien t¡i BÇnh viÇn da khoa tinh Nam �Ënh �ang thuc hiÇn mua dung dËch ch¡y 

th¡n nhân t¡o cça BÇnh viÇn. 

Benh vien �a khoa tinh Nam �inh kính mÝi các �on vi có kh£ n�ng và quan tâm 

cung cáp hàng hóa nhu danh sách dính kèm trong Phy luc 1 giëi báo giá vê BÇnh viÇn 

Da khoa tinh Nam Dinh theo dia chi: só 2, duong Tràn Quóc Toàn, TP Nam �inh, tinh 

Nam Djnh truóe ngày 03 tháng 01 n�n 2023 nhàm co sà lêp kê hogch mua säm. 

Thuc hiÇn thông tu 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 n�m 2020 cça BÙ truÛng 

Bo Y té vÁ viÇe quy dËnh mÙt só nÙi dung trong d¥u thâu trang thiêt bi y tê tai các co sß 

y tê cong lâp, kính �ê nghË Quý �on vË güi báo giá theo mâu �ính kèm t¡i Phu låc 2. 

Xin trân trong câm on sy hãp tác cça quý �on vij 

GIÁM DÓC 

Noi nhan: 
- Nhu kinh gui 
- Luu: VT;VTTBYT. 

BA KHOA 
TiNH 

NAM DH 

Tran Hùng Cuong 



PHY LUC1 
(Dithkèm Cong v�n sÑ: 2943/BVT-VTTBYT ngày 27 tháng 12 n�m 2022) 

DANH MrC HÀNG HÓA 

CUA BENH VIÆN �A KHOA T*NH NAM DINH 

nuróc SX Don vËSô lugng 
STT Ten hàng hoá 

Viet Nam Can 240 
1 Dung djch thâm phân máu dm �·c Kydheamo 2A HC 

Viet Nam Can 390 
2 Dung dich thâm phân máu �m �·ãc Kydheamo 1B HC 

Các dieu khoän kèm theo: 

- Giây chrng nhn �äng ký doanh nghiÇp cça công ty 

- Phiêu tiep nhn hô so công bÑ �ç �iêu kiÇn mua bán TTBYT cça công ty 

Bang kê khai giá ho�c công khai giá cça hàng hóa trên công thông tin cça BÙ y te 

- Giây ùy quyên ho·c giây phép bán hàng cça nhà sân xuât (tuân thú �iêu 27, thông tu 

08/2022/TT-BKHÐT 

- Bang phân lo¡i TTBYT 

- Giây phép lru hành 

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



PHr LrC 2 

(Dink kèm.Cong v�ns6: 2943/BVT-VTTBYT ngày 27 tháng 12 n�m 2022) 

BAO GIÁ 

Kính giri: BÇnh viÇn da khoa tinh Nam Dinh 

., ngày..... tháng......n�m 2022 

Chúng toi là.....có dja chi t¡i.....Chúng tôi xin gëi tói Quý BÇnh viÇn b£n chào giá 
các TBYT nhu sau: 

Don vi: VNÐ 

TT Tên danh måc Don Don Thành Phân nhóm Ghi chú Ma kê 

vi giá tiên TBYT Theo khai 

tính thông tu hàng hóa 

14/2020/TT-

BYT ngày 

10/7/2020) 
1. Hang måc 1 

Xuât xit 
-Cau hinh, tính n�ng 

ky thuat.. 
Hang måc 2 
- Xuát xit 

2. 

Cau hinh, tính n�ng 
ky thuat.. 

3 

Tông cng: 
(Gid trén là gid dä bao góm thué, phí vn 
chuyen và các loai phi) 
Hiçu lye báo giá: Den ngày .. tháng näm 20.... 

- Hàng hóa mói 100%. 
Dja diêm giao hàng: BÇnh viÇn da khoa tinh Nam �inh 

- ThÝi gian giao hàng:. 

DAI DIEN HOP PHÁP CÔNG TY 


