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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hoá dịch vụ sửa chữa. 

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có 01 hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát; 

Model: Somatom Scope; hãng sản xuất:  Siemens tại khoa Chẩn đoán hình ảnh bị hỏng. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trân trọng kính mời các đơn vị tham gia báo giá cung cấp 

hàng hóa vật tư thay thế, lắp đặt và đưa máy vào hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ báo giá:  

STT 

Tên thiết bị hỏng hóc 

Tên hàng hóa Đơn vị tính 
Số 

lượng 

1 

Hệ thống chụp cắt lớp 

16 lát 

Model: SOMATOM 

SCOPE 

S/n: 92973 

Hãng sx: Siemens 

Nước sx: Trung Quốc 

Mã tài sản: DA 079 

Bóng phát tia kèm bộ làm 

mát tuần hoàn cho bóng 
Bộ 01 

Bộ chổi than nguồn 

- Module: CARBON BRUSH 

SET, POWER_F 

- PN: 03818254 

- Hãng cung cấp: Siemens 

- Xuất xứ: Đức 

Cái  01 

Bộ chổi than dữ liệu 

- Module: Carbon Brush Set 

Data_S_F 

- PN: 03804692 

- Hãng cung cấp: Siemens 

- Xuất xứ: Đức 

Cái  01 

Bo mạch điều khiển 

- Module: 

MCB2_SoC_CT_RoHS 

- PN: 03818254 

- Hãng cung cấp: Siemens 

- Xuất xứ: Đức 

Cái  01 

     

 

2. Thời hạn nhận báo giá: Trước 11 giờ ngày 17/01/2023. 

3. Địa điểm nhận báo giá: Phòng VTTBYT- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 

02273.842.598; Địa chỉ: Số 530 Lý Bôn, Phường Quang Trung, TP.Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình. 



4. Hồ sơ báo giá phải cung cấp tối thiểu các nội dung chính sau: 

- Bảng báo giá (Hàng hoá theo danh mục hàng hóa, dịch vụ). 

- Bảng chào giá phải được đại diện các đơn vị ký tên và đóng dấu; ghi rõ ngày/tháng/năm 

báo giá; số điện thoại liên hệ, đóng dấu giáp lai nếu có nhiều tờ.  

- Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển giao hàng, 

lắp đặt tại Bệnh viện. 

5. Mọi thông tin cần liên hệ: Phòng VTTBYT: 02273.842.598  để được hỗ trợ. 

Các đơn vị tham gia báo giá cần cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm 

về nội dung báo giá. 

Rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vị. Xin trân trọng cám ơn. 
 

Nơi nhận 
   - Như kính gửi 

   - Lưu:VT; VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
 

 
   


