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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022
Của Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ
Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ – CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
chính phủ qui định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ công văn số 1275/SYT-NVD ngày 16/6/2022 của Sở Y tế Hà
Giang về việc thực hiện mua VTYT, hoá chất, sinh phẩm ngoài kết quả đấu thầu
năm 2022-2023;
Căn cứ công văn số 1321/SYT-NVD ngày 21/6/2022 về việc đảm bảo
nhu cầu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh;
Căn cứ cuộc họp Ban Giám đốc mở rộng ngày 22/6/2022 của bệnh viện
đa khoa huyện Quản Bạ;
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ thực hiện gói thầu mua sắm khí Oxy y
tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
STT

Tên hàng hoá

1

Khí oxy y tế (40
lít/bình)

Đơn
vị
tính
Bình

Quy cách đóng gói

- Khí oxy y tế

Số
lượng
750

- Chứa trong bình áp lực V= 40 lít,
5,8m3 khí/bình.
- Áp suất nạp ≥ 145(kg/cm2)
- Chất lượng khí ≥ 99.5%
- Bình được kiểm định khi sử dụng và
trong thời gian lưu hành
2

Khí oxy y tế (7 lít
/bình)

Bình

- Khí oxy y tế
- Chứa trong bình áp lực V= 7 lít,
1m3 khí/bình.
- Áp suất nạp ≥ 145(kg/cm2)
- Chất lượng khí ≥ 99.5%
- Bình được kiểm định khi sử dụng và
trong thời gian lưu hành

70

Kính mời các Công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh và phân phối khí oxy
y tế cung cấp cho Bệnh viện đa khoa Quản Bạ báo giá hàng hóa của quý đơn vị.
Báo giá của quý đơn vị cần thể hiện các thông tin về hàng hóa như sau:
tên hàng hóa, tên thương mại, Mã/ code sản phẩm, Xuất xứ hàng hóa (hãng sản
xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu), đơn giá, quy cách đóng gói, mô tả đặc
tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng,…
Địa chỉ tiếp nhận báo giá : Xin gửi bản scan địa chỉ :
bvdkquanba@gmail.com đồng thời gửi bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và
gửi qua đường công văn về địa chỉ : Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ địa chỉ
tại thị trấn Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Báo giá được gửi tới trước
ngày 15 tháng 7 năm 2022. Thông tin cần giải đáp xin gọi về số điện thoại :
0889.747.779
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ xin trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Sở y tế Hà Giang;
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- Đăng website Sở y tế;
- Đăng website bệnh viện;
- Lưu: Hồ sơ mời thầu KT, VT.
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