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Số: 1292/TB-BV 

 

        Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu  

mua sắm hàng hóa phục vụ điều trị bệnh nhân năm 2022  
của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

 

Trước hết Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn 

các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời 

gian qua. Hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền đang có nhu cầu lập kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ điều trị bệnh nhân năm 2022 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên theo phụ lục đính kèm. 

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc . Bệnh 

viện Y học cổ truyền kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực theo quy định 

hiện hành và có khả năng cung cấp các mặt hàng nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện 

Y học cổ truyền Thái Nguyên. 

 - Địa chỉ: Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố 

Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 

- Thời gian: Trước 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2022. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Đăng ký kinh doanh 

2. Thư chào giá thể hiện các nội dung thông tin như sau: 

- Giá đã bao gồm các loại thuế, phí và giao hàng trọn gói đến bệnh viện; 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, Tổ 9 - 

Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên; 

- Hàng hóa đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ; 

- Báo giá có hiệu lực trong vòng….ngày/tháng kể từ ngày báo giá. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 

Trương Thị Thu Hương 



DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số1292/TB-BV ngày 12 tháng 12 năm 2022  
của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)  

 

TT 
Tên  

hàng hóa 

Thông số  

kỹ thuật 
Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá 

1.  
Nồi xông 

hơi  

- Dung tích: 2 lít 

- Có chế độ hẹn giờ 

 - Điều khiển từ xa 

Châu Á Cái 1  

2.  

Bồn  

ngâm 

chân 

 3 chức năng: Massage 

rung, Con lăn massage 

thường, Đèn hồng 

ngoại, Massage sủi bọt, 

Massage với nhiệt 

Châu 

Âu 
Cái 1  

3.  

Máy đo 

đường 

huyết 

- Khoảng đo: 20 –

600mg/dl (1,1 – 33,3 

mmol/l ) 

- Bộ nhớ: 500 lần đo 

cùng ngày giờ tương 

ứng 

Châu Á Cái 1  

4.  
Xe lăn  

có bô 

Khung xe bằng sắt mạ 

crom, ghế da, bô bằng 

nhựa,  tấm đặt chân 

bằng nhôm đúc, ghế có 

thể gập lại di chuyển dễ 

dàng 

Châu Á Cái 1  
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