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

Hà Nội, ngày 21 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 trang thiết bị y tế cho 
Gói thầu 1 - Vật tư, hóa chất thông dụng thuộc dự toán : “Cung cấp vật tư, hóa chất tiêu 
hao y tế đợt 1 năm 2021 ” của Bệnh viện Nhi Trung ương. 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: Kho Trung tâm - Phòng hành chính quản trị, tầng 

hầm nhà 15T, Bệnh viện Nhi Trung ương.

ĐT: 024.6273.8875

Thời hạn nhận báo giá: trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báọài/

Bệnh viện Nhi Trung ưong
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PHỤ LỤC 01 ( BỔ sung) 
Phạm vi và yêu cầu cung cấp hàng hóa

TT Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị SL dự trù

1 Đầu côn có phin lọc l-10ul 960 cái/Hộp Cái 96,000

2 Đầu côn có phin lọc 100-1000ul 960 cái/Hộp Cái 33,600

3 Chỉ Prolene 6/0 - 60cm kim tròn3/8 
9.3mm 36 sợi/ Hộp Sợi 2,000

4 Kim EndoNeedleNeo 2 bộ/ Hộp Bộ 160

5 Vật liệu cầm máu Gelitacel (5 X 7)cm Miếng Miếng 220

6 Ống ly tâm nhựa đáy nhọn vô trùng 15 ml 50 cái/ Túi Cái 39,000

7
Bơm tiêm nước muối loại 3ml đóng sẵn, 
vô trùng

30 cái/hộp,
480 ' 

cái/thùng
Cái 4,500

8
Bơm tiêm nước muối loại 5ml đóng sẵn, 
vô trùng

30 cái/hộp, 
480 

cái/thùng
Cái 16,000

9 Bộ quần áo liền mũ 3M 4545 Bộ Bộ 5000

10 Khẩu trang 3M - N95 1860 20 cái/ hộp Cái 5000

11 Túi máu bốn Cái Cái 1500

%\\
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Phụ lục 02 
Mầu 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 ưong

“............(tên đon 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 ưong 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

Đon 
vị 

tính

Số 
lượng

Đon giá
(VND)

Thành 
tiền

1
2
... ------------------------------- --------------------- ----------- ----------- ---- - -----------------------------------------------------

Tông cộng

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

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