
 
THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO GIÁ (Lần 1) 

 

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

– Danh mục chào giá gồm : Hóa chất thí nghiệm (Khoa Dược) 

– Hình thức lựa chọn : Chào giá cạnh tranh.  

– Thời gian phát hành HSYC chào giá cạnh tranh : Vào lúc 09giờ00 ngày 13 tháng 7 năm 

2020 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính).  

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

ĐT : 028-38631039 (Phòng Thiết bị). 

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá) : Trước 16giờ00 ngày 17 tháng 7 năm 2020. 

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

–   Danh mục sản phẩm (đính kèm danh mục bên dưới); 

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

– Thời gian giao hàng (nếu đặt hàng đề nghị ghi rõ thời gian giao hàng); 

– Hiệu lực báo giá; 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận độc quyền sản phẩm liên quan 

đến thiết bị chào giá (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; và ghi rõ tên từng gói thầu bên ngoài hồ sơ chào giá; 

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

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Đỗ Ninh 

 

  



DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

TT Tên hóa chất Quy cách ĐVT SL Xuất xứ 

1 Quercetin 
Lọ/150 mg 

Lọ  3 VKNT 

2 4-aminophenol  
Lọ/60 mg 

Lọ 
5 VKNT 

3 Dexamethason acetat  
Lọ/ 120 mg 

Lọ 
10 VKNT 

4 Dexamethason natri phosphat 
Lọ/ 120 mg 

Lọ 
15 VKNT 

5 Paracetamol Lọ /120 mg 
Lọ 

22 
VKNT 

6 Cafein Lọ/120 mg 
Lọ 

5 
VKNT 

7 Clopheniramin maleat 
Lọ/ 120 mg 

Lọ 
5 

VKNT 

 


