
 

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

BỆNH VIỆN ĐA KHOA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

 

     Số:                     Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm  
V/v thông báo nhu cầu bảo 

dưỡng, bảo trì các trang thiết 

bị y tế 

 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hoá, trang thiết bị y tế.  

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định việc quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà Nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 

tính thành phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 1448/KH-BVKVNH ngày 21 tháng 9 năm 2022 về bảo 

trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế; 

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi thông báo nhu cầu cần bảo dưỡng, bảo 

trì các trang thiết bị y tế cụ thể như sau: Có phụ lục danh mục kèm theo. 

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng dịch vị bảo dưỡng, bảo 

trì đề nghị cung cấp thông tin chào giá các mặt hàng trên cụ thể như sau: 

1. Chào giá bảo dưỡng, bảo trì của từng trang thiết bị ….. tại nơi sử dụng. 

2. Thời gian cung cấp báo giá: Trước 16h00 ngày 30/9/2022. 

3. Hình thức nhận báo giá:  

Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và 

đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, Số 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Pleikần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.881.758.  

4. Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx


 

 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty./.  

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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