
cONG HOÀ X HOI CHn NGHÍA VI�T NAM 

Doc lap -Ty do - Hanh phúc 
SO Y TÊ NAM �INH 

BENH VIÆN DA KHOA TÍNH 

só292B VT-VTTBYT 
"ve viÇc báo giá vât tur cho máy 

giat công nghiÇp và máy sây khô 

công nghiép" 

Nam Dinh, ngày 26 tháng 12 n�m 2022 

Kinh gui: Các don vË kinh doanh, cung câp vt tu cho 

máy giat công nghiÇp và máy sây khô công nghiÇp. 

Truóc hêt BÇnh viÇn �a khoa tinh Nam �jnh xin trân trong c£m on các �on vË �� 

và dang kinh doanh, cung câp vt tu thay thê, sça chïa cho máy giät công nghiÇp và 

máy sây khô công nghiÇp cho các BÇnh viÇn trong và ngoài nuóc. 

Hien tai Bênh viÇn da khoa tinh Nam �inh �ang thuc hiÇn mua vât tu thay thÃ 

máy giat công nghiÇp và máy sây khô công nghiÇp phåc vy công tác chuyên môn cça 

Benh vien. 

Bênh viÇn �a khoa tinh Nam �inh kính mÝi các �on v/ có khà n�ng và quan tâm 

cung câp hàng hóa nhu danh sách dính kèm trong Phå låc 1 gëi báo giá vê BÇnh viÇn 

Da khoa tinh Nam Dinh theo �ia chi: sô 2, �uong Trân Quôc Toån, TP Nam EÐinh, tinh 

Nam Dinh truóc ngày 27 tháng 12 n�m 2022 nh�m co so lp kê ho¡ch mua s�m. 

Xin trân trong câm on sy hãp tác cça quý don v/. 

Noi nhan: T 
- Nhu kinh gii 

GÁM DÔC 

sA VINN 
DA KHOR 

TINH 
NAM DMH 

- Luu: VT;VTTBYT 

Trân Hùng Crong 



PHr LrC1 
(Dinh kèm Công v�n só:290BVT-VTTBYT ngày 26 tháang 12 n�m 2022) 

DANH MYC VAT TU 

CUA BENH VI�N �A KHOA TÍNH NAM DINH 

STT Tên hàng hoá Häng/nróe sx Don v/ So lrong 

L.Phy kiÇn thay th¿, sëa chïa máy in giat công nghiÇp. 

Model: LS-355 SM-E; sô máy: 653667/09; Hang/ nuóc sx: Girbau/ Tây Ban Nha 

Dáp úng yêu câu ky 
thuat, ho¡t �Ùng cho máy 

giat cong nghiÇp Girbau/ 

Tây Ban Nha. 

1 Biên áp xoay chiêu 380-220V 

Cái 01 

-Tuong thich 
thiet bË cça Benh viÇn. 

II.Phy kiÇn thay thê, sëa chïa máy sây khô công nghiÇp. 

Model: STI-54S-E; sô máy: 596506/13; Häng/ nuóc sx: Girbau/ Tây Ban Nha 

2 Cánh quat gió giäi nhiÇt (loai 
có huóng tråc). 

-Dáp úung yêu câu kù 
thuat, hoat �Ùng cho máy 

giat công nghiÇp Girbau/ 
Tây Ban Nha. Cái 01 

Tuong thích vÛi 

thiêt bË cça BÇnh viÇn. 


