
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4$tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế cho 
các gói thầu thuộc dự toán: “Cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đợt 
1 năm 2021” của Bệnh viện Nhi Trung ương. Danh mục trang thiết bị chi tiết theo phụ lục 
01.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung 
cấp, gửi bản Báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán 
mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, tầng hầm nhà 15T, Bệnh viện 

Nhi Trung ương.
ĐT: 024.6273.8663

Thời hạn nhận báo giá: trong vòng 05 ngày kế từ ngày thông báo



PHỤ LỤC 01
Phạm vi và yêu cầu cung cấp hàng hóa

TT Tên hàng hóa Đơn vị• Số lượng

1. Máy đo khúc xạ tự động Máy 1

2. Máy tập nhược thị Máy 2

3. Sinh hiển vi khám mắt tích họp camera Máy 1

4. Máy mài cắt kính tự động kèm bộ quét khung 3D Máy 1

5. Máy dán mã vạch ống lấy mẫu tự động Máy 3

6. Máy hấp thanh trùng sữa mẹ Máy 2

7. Máy nối dây túi máu vô trùng Máy 1

8. Dao mổ cắt amidal, nạo VA công nghệ Plasma Máy 2

9. Máy gây mê kèm thở có modul theo dõi khí mê(chuyên 
dùng cho trẻ sơ sinh) Máy 3

10. Bàn mổ đa năng điện thủy lực Bộ 3

11. Ghế máy nha khoa Máy 3
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Phụ lục 02 
Mẩu báo giá

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... , ngày........tháng........năm
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“........... (tên đơn vị)...... , có địa chỉ tại......, số đăng ký kinh doanh......được cấp bởi....”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá 
các hàng hóa như sau:

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

ST
T

Tên hàng hóa
Cấu hình, đặc tính kỹ thuật 

(Bao gồm cả vật tư tiêu hao, linh 
phụ kiện đi kèm)

Ký mã 
hiệu 

(Model)

Hãng, 
nước sản 

xuất

Hãng, 
nước chủ 

sở hữu

Phân nhóm 
theo Thông tư 
14/2020/TT- 

BYT

Đơn vị 
tính Số lượng Đơn giá 

(VND) Thành tiền

1
2

• • •
Tổng cộng

- Báo giá có hiệu lực:................. kể từ ngày báo giá.
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Kỷ, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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