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Về việc chào giá bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng
cho Máy sinh hóa tự động Vitros 350

Kính mời: Quý Công ty

Trung tâm Y tế quận Hải Châu trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức
mời chào giá bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng cho Máy sinh hóa Vitros 350
(theo Biên bản giám định kỹ thuật do Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam giám
định máy trong tình trạng hư hỏng).

Đề nghị các Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu
cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ:

STT
Tên danh mục hàng hóa/Nội

dung công việc

Máy sinh hóa tự động

- Model: Vitros 350

- Hãng sản xuất: Ortho clinical
Diagnostics - Mỹ

số

lượng
ĐVT Giá

- Seri number: 27004265

I | Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa
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máy và thiết bị ngoại vi.

2.
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- Phụ tùng thay thế phải đảm bảo có tính hệ thống, đồng bộ và đồng nhất với nguồn
gốc, nhãn hiệu và nước sản xuất của Máy sinh hóa tự động Vitros 350.
- Địa điểm thực hiện công việc: Tại Khoa Xét Nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Hải
Châu

- Thời gian thực hiện: 05 ngày, kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt.

.

- Bảng chào giá phải được bỏ vào trong phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để đảm
sự khách quan trong việc mời chào giá.

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.
Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi Người đại diện có thẩm
quyền của đơn vị và có đóng dấu.

bảo tính bảo mật và tạo

- Bảng chào giá phải đính kèm Bản sao có công chứng Giấy ủy quyền từ chủ sở hữu
cho Quý Công ty.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 17 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 06

năm 2021

Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào
AUNA

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Khoa Dược-TTB-VTYT Tầng 07, Trung tâm Y tế
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
+ Địa chỉ: 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà

Nẵng.

giá.

3. Thông tin liên hệ:
Khoa Dược-TTB-VTYT
Điện thoại: 0906463063
Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

4. Yêu cầu đối với Nhà cung cấp:
Có đăng ký doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp.
Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Trung tâm Y tế quận-

Hải Châu.

Trân trọng cảm ơn quý Công ty! hoa

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, KD.
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