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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hà Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2022

THƯ MỜI
Cung cấp báo giá mua trang thiết bị Y tế
Kính gửi : Quý Công ty, đơn vị
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 của UBND
Thành phố Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;
Hiện nay Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm
trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế thành phố
Hà Giang kính mời quý Công ty, đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều
kiện và năng lực tham gia báo giá cung cấp trang thiết bị y tế như sau:
Tên hàng hóa, vật tư

STT

Đơn vị
tính

Số
lượng

1

MÁY ĐO HUYẾT ÁP
(máy đo huyết áp tự động để bàn)

Cái

01

2

MÁY ĐO KHÚC XẠ TỰ ĐỘNG

Cái

01

- Đề nghị các Quý Công ty, đơn vị gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thành phố
Hà Giang. Tổ 03, Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước
16h30’ ngày 26/9/2022 hoặc gửi bản PDF vào địa chỉ: ttyt.tp@hagiang.gov.vn sau
thời gian trên mọi báo giá sẽ không còn giá trị.
- Hồ sơ gồm:
+ Báo giá chào hàng bản chính, đóng dấu đỏ, ghi đầy đủ các thông tin
yêu cầu và hiệu lực của báo giá.
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng HC-TH qua số điện thoại
02193.866.562
Rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Công ty, đơn
vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VNPTiOffice;
- Lưu: VT,KT.
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