
Bộ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm vật tư y tế cho Gói 
thầu : Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID - 19. Danh mục 
hàng hóa chi tiết theo phụ lục 01.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung 
cấp, gửi bản Báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán 
mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: văn phòng kho TT, tầng hầm nhà 15T, Bệnh viện Nhi 

Trung ương.

ĐT: 024.6273.8875

Thời hạn nhận báo giá: trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo.



PHỤ LỤC 01
Phạm vi và yêu cầu cung cấp hàng hóa

TT Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị SL dự trù

1

Bộ trang phục chống dịch cấp độ 2 bao 
gồm 7 khoản:
1 - Mũ tiệt trùng
2 - Áo tiệt trùng
3 - Quần tiệt trùng
4 - Bao giầy tiệt trùng
5 - Khẩu trang y tế tiệt trùng
6 - Găng tay y tế tiệt trùng
7 - Kính bảo hộ

Bộ 7 
khoản Bộ 112.000

2

Bộ trang phục chống dịch cấp độ 3 bao 
gồm 7 khoản:
(1+2+3 ) - Mũ, áo, quần dạng liền tiệt trùng
4 - Bao giầy tiệt trùng
5 - Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683 type

I,II,IIR hoặc tương đương
6 - Găng tay y tế tiệt trùng
7 - Tấm che mặt

Bộ 7 
khoản Bộ 200.000

3

Bộ trang phục chống dịch cấp độ 4 bao 
gồm 7 khoản:
(1+2+3 ) - Mũ, áo, quần dạng liền tiệt trùng
4 - Bao giầy tiệt trùng
5 - Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683 type

I,II,IIR hoặc tương đương
6 - Găng tay y tế tiệt trùng
7 - Tấm che mặt

Bộ 7 
khoản Bộ 50.000

Ghi chú; Các công ty báo giá chi tiết theo từng khoản (nếu có thể)
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Phụ lục 02 
Mẩu báo giá

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... , ngày........ tháng........năm
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“........... (tên đơn vị)...... , có địa chỉ tại......, số đăng ký kinh doanh......được cấp bởi....”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá 
các hàng hóa như sau:

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

ST
T

Tên hàng hóa Đặc tính kỹ 
thuật

Mã 
sản 

phẩm

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Hãng, 
nước chủ 

sở hữu

Phân nhóm 
theo Thông tư 
14/2020/TT- 

BYT

Quy 
cách

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn giá 
(VND)

Thành 
tiền

1
2

• ••
Tổng cộng

- Báo giá có hiệu lực: kể từ ngày báo giá.
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Kỷ, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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