
SỞ Y TẾ THANH HÓA 
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT 

 

Số:              /BVNT-KD 
V/v cung cấp báo giá, kết quả trúng thầu 

và khả năng cung ứng HCXN  
năm 2023-2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2022 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất/nhập khẩu/kinh doanh trang thiết bị y tế 

(Sau đây gọi tắt là các công ty). 

Căn cứ Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục vật tư y tế (VTYT), hóa 

chất xét nghiệm (HCXN), sinh phẩm chẩn đoán (SPCĐ) đấu thầu tập trung tại 

Sở Y tế Thanh Hóa năm 2023 - 2024.  

Căn cứ công văn 3361/SYT-QLD ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Sở y tế 

Thanh Hóa về việc dự kiến chủng loại, số lượng VTYT, HC, SP sử dụng thuộc 

danh mục đấu thầu tập trung tại Sở y tế năm 2023-2024. 

Hiện nay, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đang triển khai xây dựng kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024; 

Để có cơ sở cho việc xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa đề 

nghị quý công ty cung cấp Bảng báo giá; Kết quả trúng thầu và khả năng cung 

ứng (theo biểu mẫu Phụ lục 1) các mặt hàng Hóa chất xét nghiệm hiện đang 

kinh doanh có thông số kỹ thuật đáp ứng hoặc tương đương với danh mục Hóa 

chát xét nghiệm dự kiến đấu thầu (theo Danh mục Phụ lục 2 đính kèm).   

(Lưu ý: Kết quả trúng thầu phải được photo công chứng hoặc scan màu 

và có hiệu lực từ 01/10/2022 đến nay).  

Các công ty gửi Bảng báo giá; bản photo công chứng kết quả trúng thầu 

về Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa (khoa Dược) - Địa chỉ: số 476 Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa và gửi bản scan về 

email: khoaduocbvnt@gmail.com trước 16h30 ngày 16/12/2022. 

Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT BVNT; 

- Lưu: VT, KD.                              

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Khánh Dư 

 
 



PHỤ LỤC 1 

Tên Công ty……… (logo Công ty nếu có) 

Địa chỉ:…………… 

Số điện thoại:…………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CUNG CẤP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU HCXN 

Kính gửi: Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa. 

Công ty …………………… chúng tôi xin cung cấp kết quả trúng thầu các mặt hàng …………………. đang kinh doanh 

như sau: 
 

STT 

Phân 

nhóm 

KT theo 

TT 

14/2020 

Mã hàng 

hóa 

Tên 

HCXN 

theo 

Tiếng 

Việt 

Thông 

số, đặc 

tính, KT 

Hãng/nước 

SX 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Mã tra cứu 

giá kê khai  

Giá kê 

khai  

Giá trúng thầu tại 

các địa phương 

(KQTT từ 

01/10/2022 đến 

nay) 

Khả năng cung ứng 

cho gói thầu tại 

Thanh Hóa năm 

2023-2024 (Đáp 

ứng/Không đáp ứng) 

1            

2            

3            

            

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ….                              

 

………………, ngày      tháng    năm 2022 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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