
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  01  năm 2023 

     V/v Xin báo giá VTYT, HCYT, 

VTXN và SP CĐ IN VITRO 

 

      

         Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/ kinh doanh vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư 

xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

 

Căn cứ Quy định số 1448/QĐy-BV ngày 20/12/2022 của Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Bồng Sơn về việc Quy định xây dựng giá kế hoạch trong công tác mua sắm, sửa 

chữa tại Bệnh viện; 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đang tiến hành lập đơn giá dự kiến của 

các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in 

vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

năm 2023 (phụ lục chi tiết kèm theo); 

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

cung cấp báo giá các mặt hàng theo phụ lục kèm theo với các nội dung: 

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

2. Đơn vị cung cấp báo giá các mặt hàng cần phân nhóm theo Thông tư số 

14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu 

thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

3. Đơn vị cung cấp báo giá các mặt hàng cần cung cấp mã kê khai giá theo qui 

định tại Điều 44 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế. 

4. Khi báo giá đề nghị các Cơ sở sản xuất/ kinh doanh cung cấp báo giá lưu ý 

các nội dung sau: 

- Hiệu lực của Báo giá: Bảng chào giá của quý Cơ sở sản xuất/ kinh doanh sẽ có 

giá trị trong thời hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày chào giá. 

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

phí vận chuyển đến tận kho của khoa Dược - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

- Báo giá gửi về Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trước 10 giờ 00 phút ngày 

12/01/2023. 

Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị Xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định. ĐT: 02563 661 639 

5. Số lượng về báo giá: 



  

  

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc. 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Chào giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư 

xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro”, không mở trước 10 giờ 20 phút,  ngày 

12/01/2023. 

* Các đơn vị gửi báo giá cần gửi kèm theo Giấy phép kinh doanh của đơn vị báo 

giá. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các đơn vị sản xuất, kinh doanh! 

 

Nơi nhận:                               KT.GIÁM ĐỐC             

- Như trên;                          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo bệnh viện; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, KD. 

 

                 

                                                                            Nguyễn Thị Gia Vy 
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