
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

– Tên bên mời chào giá : TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

– Danh mục chào giá gồm : VẬT TƯ-DỤNG CỤ Y TẾ_Trung tâm KNSTMPLS 

– Hình thức lựa chọn : Chào giá cạnh tranh.  

– Thời gian phát hành HSYC chào giá cạnh tranh : Vào lúc 08giờ00 ngày 03 tháng 02 năm 2020 

đến ngày 06 tháng 02 năm 2020 (trong giờ hành chính).  

– Địa chỉ phát hành và nhận HSYC chào giá : 02 Dương Quang Trung, P12-Q10.TP.Hồ Chí Minh.  

 ĐT : 028-38631039 (Phòng Thiết bị). 

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá) : Trước 16giờ00 ngày 06 tháng 02 năm 2020. 

 

Ghi chú : Chỉ xét báo giá nêu đầy đủ các thông tin yêu cầu dưới đây : 

 

–   Danh mục gồm: Đính kèm danh mục bên dưới (báo giá riêng cho từng gói (trọn gói),  

mục đặt hàng đề nghị ghi rõ thời gian giao hàng); 

– Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm thuế); 

– Thời gian giao hàng; 

– Hiệu lực báo giá; 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

– Giấy chứng nhận độc quyền sản phẩm (nếu có); 

– Phương thức thanh toán : 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi ký nghiệm thu - 

thanh lý hợp đồng; 

– Báo giá được để trong bao thư dán kín có niêm phong đóng dấu của đơn vị tham gia báo giá; 

– Đại diện đơn vị tham gia khi đến gửi hồ sơ báo giá phải ký nhận đầy đủ; 

– Liên hệ xem mẫu tại Phòng Thiết bị (trong giờ hành chính). ĐT: 028-38631039. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Đỗ Ninh 

 

 

  



DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

TT DANH MỤC QUI CÁCH–XXỨ  ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

1 
Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng từng đôi  

H/50 đôi (size 7,5 và 8) – 

Merufa/VN 
Hộp 88 

  

2 Găng tay sạch y tế có bột 
H/50 đôi (size M & L) – 

DuyHang/VN 
Hộp 196 

  

3 Cồn 70o C/1 lít Chai 60   

4 
Bộ quần áo bệnh nhân 

chuẩn, cổ tròn 

Xem mẫu chuẩn  

(TTKNSTMPLS) 
Bộ 20 

  

5 

Giá treo inox đựng xà 

bông rửa tay phẫu thuật + 

lắp đặt  
Theo hình ảnh đính kèm Bộ 15 

  

6 
Dụng cụ inox đựng bàn 

chải vô khuẩn + lắp đặt 
Theo hình ảnh đính kèm Bộ 15 

  

 

 

 


