SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên Chiểu, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Số: 749 /TM-TTYTLC

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc Mời chào giá hàng hóa sử dụng tại bệnh viện
Kính gửi: Quý công ty.
Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm một số loại
máy điều hòa nhiệt độ sử dụng tại bệnh viện.
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá cung ứng các loại máy điều hòa nhiệt
độ sau đây:
(Danh mục hàng hóa đính kèm tại phụ lục)
- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực
của bảng chào giá và thời gian bảo hành, bảo trì, hậu mãi (nếu có).
- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật
và tạo sự khách quan trong việc chào giá.
- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.
- Thời gian nộp chào giá: Hạn cuối lúc 16h ngày 08 tháng 08 năm 2022
- Nơi nhận: Phòng TC-HC, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 525
Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty.
Xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Phòng KHNV (để đăng Website);
- Lưu: VT, TCHC.

Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM NĂM 2022
(Đính kèm Thư mời chào giá số 749 /TTYT-TCHC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của
Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)
Stt

Tên hàng hóa

Cấu hình, tính năng kỹ
thuật (hoặc tương đương)

Đơn vị
tính

Số
lượng

1

Máy điều hòa
nhiệt độ

Nagakawa 1 HP

Cái

15

2

Máy điều hòa
nhiệt độ

Nagakawa 1,5 HP

Cái

28

Ghi chú

