
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:               Ngọc Hồi, ngày     tháng     năm  
 V/v báo giá mua sắm  trang 

thiết bị thiết yếu phục vụ công 

tác KCB 

 

   

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh.  

 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp;  

Căn cứ Công văn số 2607/SYT-KHTC ngày 22/09/2017 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc Về việc hướng dẫn quy trình thực hiện mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 1220/KH-BVKVNH ngày 10/8/2022 của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc hồi về mua sắm trang thiết bị cấp thiết  phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh; 

Để xây dựng dự toán mua sắm một số trang thiết bị thiết yếu (mau hỏng) 

phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.  

  Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi kính đề nghị các đơn vị sản 

xuất/kinh doanh báo giá  tại thời điểm hiện tại, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá:  

- Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:  

- Giá của các mặt hàng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế 

VAT (Vận chuyển, lắp đặt…).  

- Thời hạn nhận báo giá: đến hết 17h ngày 17/8/2022.  

3. Yêu cầu về giá:  

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc.  
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- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.  

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng.  

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty/Doanh nghiệp./.  

  
Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    
- Lãnh đạo Bệnh viện;  
- Phòng TCHC (đăng tải lên TTTĐT 

Bệnh viện);    
- Lưu: VT, VTTTBYT,TCKT.    
                                       

  

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
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