
 

 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                    

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BV-KD          Hoài Nhơn, ngày       tháng  5  năm 2021 

           V/v Xin báo giá  

           hóa chất khử khuẩn 

  

             

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/ kinh doanh hóa chất khử khuẩn 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đang tiến hành mua hóa chất khử khuẩn  

để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 

2021, cụ thể như sau: 
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0,05%.  Can 5 lít 
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 Tổng cộng: 01 mặt hàng     

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đề nghị các Cơ sở sản xuất/kinh doanh 

cung cấp báo giá 01 mặt hàng trên với các nội dung: 

1. Mặt hàng này do đơn vị sản xuất/kinh doanh theo giấy phép kinh doanh. 

    2. Mặt bằng giá: Phổ biến trên thị trường tại thời điểm báo giá đến hết năm 2021. 

3. Khi báo giá, đề nghị các Công ty lưu ý những nội dung sau: 

- Báo giá có hiệu lực đến hết năm 2021. 

- Giá của mặt hàng bao gồm tất cả các chi phí: thuế giá trị gia tăng, chi phí vận 

chuyển đến khoa Dược của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

- Báo giá gửi về Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trước 14 giờ 00 phút  ngày 

01/6/2021. 

Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị Xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

ĐT: 02563 861 189  



 

 

4. Yêu cầu về báo giá:  

Số lượng báo giá: 01 bản gốc. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý Công ty! 

 

Nơi nhận:                            GIÁM ĐỐC             
- Như trên;                
- Lãnh đạo bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

 

                 

                                                                              Trần Quốc Việt 
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