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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy chụp đáy mắt cầm tay  

Pictor Plus tại khoa Liên Chuyên khoa 

 

Kính gửi: Quý công ty. 

 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu Sửa chữa, thay thế linh 

kiện cho máy chụp đáy mắt cầm tay Pictor Plus tại khoa Liên Chuyên khoa – Trung 

tâm Y tế quận Liên Chiểu. 

 Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu kính mời 

các Quý công ty khảo sát và báo giá cung ứng các loại hàng hóa sau đây:  

STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

 Sửa chữa, thay thế linh kiện cho 

máy chụp đáy mắt cầm tay Pictor 

Plus  

Phụ kiện thay thế: 

 Linh kiện, vật tư thay thế 

phải đúng theo tiêu chuẩn 

khuyến cáo của nhà sản 

xuất và đảm bảo phù hợp 

với máy chụp đáy mắt 

cầm tay Pictor Plus 

 
1 - Bảo trì, kiểm tra thay pin 1 

2 - Sửa chữa đế sạc 1 

 - Bất kỳ kí hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) trong thông tin 

mời chào giá chỉ mang tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của 

hàng hóa, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương 

đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, 

tiêu chuẩn công nghệ.  

- 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 11 tháng 10 năm 2022.  



 - Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, 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:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng KHNV (để đăng Website);     

- Lưu: VT, KD. 

 

 

           Trần Viết Tiến    
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