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                   Phú Yên, ngày     tháng  11 năm 2021 
 

 
   

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 
 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020  của Bộ Y tế quy định 

một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ tài chính về việc nguồn 

kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19; 

Công văn 282/BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-

19 tỉnh Phú Yên về việc phân công đơn vị phụ trách xét nghiệm Covid-19;  

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-TBXN ngày 18/7/2021 của Tiểu Ban Xét 

nghiệm tỉnh Kế hoạch khung thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nhu cầu mua sắm một số sinh 

phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch 

mua sắm, kính gửi các nhà sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định của pháp luật báo giá các mặt hàng sinh phẩm có khả năng cung ứng cho Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. Cụ thể như sau: 

1. Danh mục, số lượng hàng hóa (Phụ lục đính kèm). 

2. Các nhà cung cấp gửi Báo giá gồm các nội dung: 

- Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, phân nhóm, xuất xứ của hàng hóa và 

giá chào, tiến độ cung cấp hàng hóa, hiệu lực của bảng chào giá. 

 (Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện 

gói thầu: chi phí vận chuyển tại địa điểm bên mua và các chi phí khác có liên quan) 

       +Thời gian cung cấp thông tin: Từ ngày 19/11/2021 đến 17h ngày 22/11/2021. 

       + Địa điểm gửi thông tin: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. 

       + Địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ, phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

       + Hình thức gửi thông tin: Bằng đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ 

mail của khoa Dược-VTYT: khoaduoccdcpy@gmail.com 

        + Địa chỉ nhận: Khoa Dược-VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. 

Để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có thể lựa chọn những sinh phẩm phù hợp với 

điều kiện phục vụ phòng chống dịch của đơn vị, rất mong sự quan tâm của tất cả các đơn vị 

cung cấp và nhà sản xuất sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn quốc. 

                                     
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ TTKSBT; 

- Lưu: VT, P.TC-KT, Khoa Dược-VTYT. 

                      KT. GIÁM ĐỐC 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                   TRẦN DUY THUẦN 

                                           

mailto:khoaduoccdcpy@gmail.com

		2021-11-19T16:22:06+0700


		2021-11-19T16:35:17+0700


		2021-11-19T16:35:12+0700


		2021-11-19T16:35:12+0700


		2021-11-19T16:35:43+0700




