SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA
TRUNGTÂMYTẾTHỊXÃNINHHÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Số: 770/YTNH-TCHC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hòa, ngày 17 tháng 6 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 cung cấp Drap
giường bệnh nhân với quy cách và số lượng như sau:
Tên trang thiết bị

STT
1

Drap giường bệnh nhân

Đơn vị tính

Số lượng

Cái

Ghi chú

410

- 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
24 tháng 6 năm 2020.
Chào giá được mở công khai váo lúc: 09 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2020,
tại Phòng họp Trung tâm Y tế 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:
- Phòng KHNV- Đăng Website TTYT (VBĐT);
- Lãnh đạo TTYT (VBĐT);
- Lưu: VT, TCHC.
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Trịnh Tiến Khoa

