SỞ Y TẾ HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /BV- KD

Vị Xuyên, ngày 13

tháng 6 năm 2022

Về việc mời quan tâm chào giá trang
thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế
Hiện nay, Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm
01 máy xét nghiệm huyết học cho khoa xét nghiệm, để có cơ sở tham khảo giá trên
thị trường, Bệnh viện phục hồi chức năng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh
doanh có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm.
Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này);
2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang
thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021;
Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh
viện cần liên lạc.
3. Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị, CFS và các tài liệu
khác liên quan (nếu có) đến phân nhóm thiết bị theo hướng dẫn thông tư
14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và công văn 5888/BYT-TB-CT ngày
29/10/2020 của Bộ Y tế;
4. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo
Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021;
5. Hợp đồng mua bán các thiết bị tương tự (nếu có);
Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 17 tháng 6 năm
2022 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành.
Báo giá xin gửi về Khoa Dược, VT – TBYT, Bệnh viện phục hồi chức năng
tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Thôn Vạt - Xã Việt Lâm – Vị Xuyên - Hà Giang đến trước
ngày 17 tháng 6 năm 2022 để bệnh viện tổng hợp. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ:
Đ/C Lâm thị Uyên (SĐT: 0965116091).
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hải Yến

PHỤ LỤC 01.DANH MỤC THIẾT BỊ MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm công văn số: Số:
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Máy phân tích huyết học tự động
 Model: MEK-6510K
 Hãng / Nước chủ sở hữu: Nihon Kohden / Nhật Bản
 Hãng / Nước sản xuất: Nihon Kohden / Nhật Bản
 Phân nhóm theo TT 14/BYT: Nhóm 3
 Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
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(Ghi chú: Thiết bị phải bao gồm thiết bị chính; thiết bị phụ trợ (nếu có) và phụ kiện đi kèm
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất)

MẪU BÁO GIÁ
Hà nội, ngày _____tháng____năm 2022

BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi:BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH HÀ GIANG
Công ty ________(Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo
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Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT …%)
Bằng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)

Thành tiền
(VNĐ)

Các điều khoản khác:
(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan
đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa)
a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại
thuế khác theo quy định hiện hành;
b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang;
c) Thời gian bảo hành của hàng hóa: ______ tháng;
d) Tiến độ thực hiện hợp đồng: ______ tháng;
e) Thời gian hiệu lực của báo giá: _____tháng kể từ ngày báo giá;
f) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng, cam kết thực hiện
được dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên Mua yêu cầu;
g) Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy
quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;
h) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu
hành hợp pháp tại Việt Nam,tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi
bàn giao trong trường hợp trúng thầu;
i) Cam kết báo giá không cao hơn giá kê khai, công bố giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại thời điểm báo giá;
j) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu
có);
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)

