
Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

Căn cứ vào quy trình mua sắm hàng hóa của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời Công ty/đơn vị có đủ tư cách hợp lệ, 

có uy tín và năng lực tham gia chào giá dự toán gói thầu Cung ứng Bảo hộ lao động 

năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, có danh mục cụ thể kèm theo. 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng, quy cách sản phẩm.  

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận 

chuyển, cắt vải theo suất, giao hàng tại kho Quản trị. 

c. Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty/ đơn vị sẽ có giá trị trong thời hạn 

ít nhất 30 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 202 Quang Trung – P.Bồng Sơn – TX.Hoài Nhơn – T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ:  “Báo giá  BHLĐ năm 2022”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 18/8/2022 đến 14 giờ 00 phút ngày 25/8/2022. 

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 25/8/2022. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các công ty/đơn vị kinh doanh./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 
- Ban giám Đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

   

 

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

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 Số:          /BV-TCHC 

V/v chào giá gói thầu  

Bảo hộ lao động  năm 2022 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Gia Vy 



DANH MỤC CHÀO GIÁ  

Gói thầu: BHLĐ năm 2022 

(Kèm theo Công văn số     /BV-TCHC ngày   /8/2022  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

 

STT T n   n  h m Quy cách ĐVT 

Định 

mức 

/ uất 

 Số 

lượng 

dự kiến 

 (m)  

1 
Vải áo bác sĩ, dược sĩ (bao gồm 

mũ, khẩu trang) 

Kate for, khổ 1m5, 

màu trắng 
m 2,0 174 

2 

Vải áo Điều dưỡng, KTV, Nữ hộ 

sinh, y sĩ, dinh dưỡng (bao gồm 

mũ, khẩu trang) 

Kate for, khổ 1m5, 

màu trắng 
m 1,7 358,7 

3 
Vải quần chuyên môn (Nam, vải 

quần Nữ co giản nhẹ) 

Kaki Thái Tuấn, khổ 

1m5,  

màu trắng 

m 1,1 327,8 

4 
Vải nhân viên phẫu thuật, Gây mê 

hồi sức, nhân viên phòng hấp 

Kate for, khổ 1m5,  

màu xanh cổ vịt 
m 2,7 54 

5 Vải trang phục Hộ lý 
Kate for, khổ 1m5, 

màu xanh hòa bình 
m 2,6 208 

6 

Vải áo Lái xe cứu thương, nhân 

viên bảo trì, K  thuật viên TB   

tế, điện nước, giữ xe nhân viên 

Kate for, khổ 1m5, 

 màu xanh đen 
m 1,5 54 

7 

Vải quần Lái xe cứu thương, nhân 

viên bảo trì, K  thuật viên TB   

tế, điện nước, giữ xe nhân viên, 

Bảo vệ 

Kaki Thái Tuấn, khổ 

1m5,  

màu xanh đen 

m 1,1 59,4 

8 Vải áo nhân viên bảo vệ 
Kate for, khổ 1m5,  

màu xanh 
m 1,5 27 

9 
Vải áo nhân viên Hành chính 

(Nam) 

Kate M , khổ 1m5, 

 màu trắng 
m 1,5 15 

10 
Vải quần nhân viên Hành chính 

(Nam) 

Kaki Thái Tuấn, khổ 

1m5, 

 màu sẫm 

m 1,1 11 



 

 

 

 

 

 

 

11 Vải áo nhân viên Hành chính (Nữ) 
Lụa , khổ 1m5, 

 màu xanh nhạt 
m 2,0 76 

12 
Vải váy nhân viên Hành chính Nữ  

(co giãn nhẹ) 

Kaki thun, khổ 1m5,  

màu sẫm 
m 0,7 26,6 
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