SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ CÔ TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 195 /TTYT-KHTH

Cô Tô, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc đăng tải thông tin nhu cầu
mua sắm trang thiết bị y tế.

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.
Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc
“quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại các cơ sở Y tế công
lập” và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế “V/v hướng dẫn
triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT”.
Trung tâm Y tế huyện Cô Tô có về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục
vụ công tác chuyên môn cụ thể như sau:
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Các tổ chức/ cá nhân có nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin
của hàng hóa cụ thể như sau:
1/ Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế mà đơn vị đó
đang cung cấp;
2/ Nhóm cụ thể của từng chủng loại;
3/ Giá cụ thể của từng chủng loại.
- Đơn giá là giá hàng mới 100% đã bao gồn các loại thuế và các chi phí
khác, giao hàng tại đơn vị sử dụng.
- Thời hạn cung cấp thông tin: Từ ngày 24/8/2021đến trước 16 giờ 00 ngày
31/8/2021.
- Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm và gửi trước
file Scan qua Email: ttytct.syt@quangninh.gov.vn / phongkhth.ytct@gmail.com
- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng kế hoạch tổng hợp - Tổ chức hành chính
Trung tâm Y tế huyện Cô Tô (Địa chỉ: Khu 1 Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh
Quảng Ninh.
Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Bộ phận CNTT trung tâm;
- SYT Quảng Ninh (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHTH;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Nhuận

