SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐK MÈO VẠC

Số: 188 /TB - BVMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mèo Vạc, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2022
Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc
Căn cứ luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ – CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của chính
phủ qui định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ nghị định số 98/2021/NĐ – CP ngày 28/11/2021 của chính phủ về
quản lý Trang thiết bị y tế;
Căn cứ công văn số 5888/BYT – TB – TC ngày 29/10/2020 của Bộ y tế về
việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/TT – BYT
ngày 10/7/2020;
Căn cứ công văn số 1054/SYT – KHTC ngày 19/5/2022 của sở Y tế Hà Giang
về việc chủ trương mua sắm thiêt bị y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc;
Căn cứ biên bản số 03/BB – HĐT ngày 27/5/2022 của hội đồng thuốc điều trị
bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc;
Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc thực hiện công khai thông tin về nhu cầu
mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị bệnh tại Bệnh viện ( Danh
mục theo phụ lục số 01 đính kèm công văn này)
Yêu cầu hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện buôn
bán trang thiết bị y tế theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.
2. Thư chào giá: Theo phụ lục 2
3. Catalogue, cấu hình, tính năng kỹ thuật, CFS và các tài liệu khác liên quan đến
phân nhóm thiết bị theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020
4. Địa chỉ tiếp nhận báo giá : Báo giá và thông tin trang thiết bị y tế gửi bản scan
địa chỉ : bvdkmv@gmail.com đồng thời gửi bản giấy được ký, đóng dấu hợp
pháp và gửi qua đường công văn về địa chỉ : Bệnh viện đa khoa huyện Mèo
Vạc địa chỉ tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Báo giá
được gửi tới trước ngày 18 tháng 6 năm 2022.
5. Thông tin cần giải đáp xin gọi về số điện thoại : 02193871113
Nơi nhận:

- Sở y tế Hà Giang;
- Đăng website Sở y tế;
- Đăng website bệnh viện;
- Lưu: Hồ sơ mời thầu KT, VT.

GIÁM ĐỐC

Tạ Tiến Mạnh

PHỤ LỤC 01
(Danh mục trang thiết bị y tế đính kèm công văn số188/TB-BVMV ngày 09 /6/2022 của
Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc)
STT

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Máy siêu âm màu 4D - Doppler
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- Loại máy : ACUSON NX2
- Hãng sản xuất : Siemens Healthineers
- Nước sản xuất : Hàn Quốc
- Loại 5 đầu dò
- Các phụ kiện đi kèm
+ Máy in màu
+ Máy tính,
+ Lưu điện..
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PHỤ LỤC 02
( Kèm theo thông báo số 188 /TB – BVMV ngày 09 tháng 6 năm 2022)
I.

Thông tin công ty:……
Địa chỉ :
Mã số thuế
Tên tài khoản
Số Tài khoản
Điện thoại:
BÁO GIÁ
Kính gửi : bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

Số Tên Chủng Cấu Hãng/ Hãng/ Phân Đơn Quy
Số
Đơn giá
TT trang loại hình, Nước Nước nhóm vị cách lượng (đã có
thiết
tính
sản
chủ
(TT tính đóng
VAT)
bị y
năng xuất
sở
14)
gói
tế
kỹ
hữu
thuật
1
2
3
4
5
II.
Điều khoản thương mại khi bán hàng:
Đại diện bên chào giá
( ký, ghi rõ họ tên
đóng dấu )

Thành
tiền

