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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc đề nghị gửi thư báo giá hóa chất xét nghiệm huyết học, sinh hóa 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hóa chất huyết học, sinh hóa. 

 

Để có căn cứ mua sắm hóa chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn, Bệnh 

viện Phổi Hà Tĩnh kính mời các đơn vị tham gia có khả năng cung cấp hóa chất 

xét nghiệm huyết học, sinh hóa tham gia chào giá cạnh tranh theo những nội 

dung sau: 

1. Nội dung: Mua sắm hóa chất phục vụ xét nghiệm huyết học, sinh hóa năm 

2022 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh  

3. Yêu cầu:  

Yêu cầu thông số kỹ thuật cụ thể tại danh mục kèm theo. 

4. Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh từng phần hoặc nhiều phần, cụ 

thể: 

Phần 1. Hóa chất huyết học Swelab (bao gồm 03 khoản mục) 

Phần 2. Hóa chất sinh hóa A15 (bao gồm 19 khoản mục) 

Phần 3. Hóa chất sinh hóa MTI 250 (bao gồm 17 khoản mục) 

Yêu cầu chào giá trọn gói tất các khoản mục của từng phần. 

5. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Từ 14h00 ngày 02/12/2022 đến 14h00 

ngày 12/12/2022 (Vào giờ hành chính).         

Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường 

bưu điện, thư điện tử (email). 

 



Yêu cầu đối với thư báo giá:  

- Ghi báo giá có thời hạn trong bao nhiêu tháng. 

- Ghi rõ ngày tháng năm báo giá 

- Kính gửi: Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. 

- Ký và đóng dấu giáp lai lên 1/3 chữ ký 

6. Địa chỉ nhận báo giá:  Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh  

Địa chỉ: Đường Đồng Môn, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Email:  bvlaophoi@hatinh.gov.vn 

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thông báo để quý đơn vị được biết. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TMS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Hồng Lĩnh 
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