
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1387/YTNH-TCHC Ninh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2020 
V/v mời chào giá cạnh tranh   

  
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời quý Doanh nghiệp có đầy đủ tư 

cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh in ấn biểu 

mẫu giấy tờ chuyên môn đợt 1 năm 2020 cho trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa với 

quy cách và số lượng như sau:  

STT 
TÊN GIẤY TỜ CHUYÊN 

MÔN 
ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Giấy chuyển tuyến tờ 8.000 A4 in hai mặt 

2 phiếu x - quang tờ 5.000 A4 in hai mặt 

3 Sổ nghỉ ốm quyển 20 
A4 ngang đóng số 

nhảy 

4 Sổ đề nghị tạm ứng quyển 30 A4 in  hai mặt 

5 Phiếu khám vào viện tờ 5.000 A4 in một mặt 

6 Phiếu thu quyển 200 3 liên 

7 Phiếu truyền dịch tờ 3.000 A4 in một mặt 

8 Sổ khám bệnh BHXH quyển 5.000 

Bìa bóng in màu 

(Theo mẫu Trung 

tâm quy định) 

 A4 dọc 8 tờ/quyển 

9 Giấy in nhiệt Cuộn 600 Khổ 80mm 

10 Phiếu điện tim Tờ 4.500 A3 In hai mặt 

11 Sổ chứng sinh quyển 10 
A4 ngang đóng số 

nhảy 

12 Sổ trực bác sĩ quyển 10 
Khổ A3 dọc hai bìa 

cứng 100 tờ/quyển 

13 Bì X quang nhỏ bì 4.900 (26 x 40)cm 

14 Lệnh điều xe quyển 10 A5 may gáy 

15 Tờ điều trị Tờ 5.000 A4 in hai mặt 

16 Giấy cam đoan Tờ 4.000 A5 in một mặt 

17 Bì thư nhỏ bì 500 (12 x  22)cm 

18 Bì thư lớn bì 500 (15 x 22) 

19 Bì thư đại bì 100 (24 x 35)cm 

20 Dây đeo cái 165 
 

21 Phiếu đo CTG Tờ 500 A3 in 2 mặt 

22 In ép nhựa bảng chất thải Y tế bảng A5 20 In màu ép nhựa 



23 In ép nhựa bảng không đi lối này bảng A4 3 In màu ép nhựa 

24 In ép nhựa bảng không đi lối này bảng A3 1 In màu ép nhựa 

25 
In ép nhựa bảng chất thải  rắn 

Y tế 
bảng A3 20 In màu ép nhựa 

26 
Bảng khu tập trung chất thải  

sinh hoạt 

bảng A3 

mica 
1 

Mica dán chữ một 

mặt 

 

- In trên giấy Bãi Bằng định lượng 65gsm 

- Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh hợp pháp và phù hợp với các mặt 

hàng chào giá.   

- Mỗi doanh nghiệp chỉ có một đơn dự chào giá cạnh tranh. 

- Bỏ trong phong bì kín có niêm phong và đóng dấu.  

Đề nghị quý doanh nghiệp gửi báo giá dự chào hàng cho chúng tôi bằng cách 

gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp địa chỉ như sau: 

Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

Địa chỉ: Phú thọ 2 - Ninh Diêm - Ninh Hòa – khánh Hòa. 

ĐT: (0258) 3672170. 

Người nhận: Bác sĩ Võ Thái  

Mọi hồ sơ dự chào hàng/báo giá phải được gửi đến địa chỉ trên trước ngày 22 

tháng 10 năm 2020. 

Chào giá được mở công khai váo lúc: 9 giờ, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại 

Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào 

hàng cạnh tranh tốt nhất của quý Doanh nghiệp. 

 

Nơi nhận: 

- Tổ Quản Trị Mạng (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT);   

- Lưu: TCHC, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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