
SỞ Y TẾ BÀ RỊA VŨNG TÀU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        BỆNH VIỆN BÀ RỊA                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:             /BVBR-TTB                   Thành phố Bà Rịa, ngày      tháng      năm 2023 

V/v thông báo mời chào giá gói 

thầu mua sắm vật tư y tế năm 

2023 (lần 2). 

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 
 

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp (sau đây gọi là Nhà Thầu) có đủ kinh 

nghiệm và năng lực cung cấp các vật tư y tế dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh 

viện, cụ thể như sau: 

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế năm 2023. 

2. Nội dung chào giá: theo danh mục đính kèm. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: theo yêu cầu tại các hồ sơ mời chào giá. 

4. Loại hợp đồng: trọn gói hoặc theo đơn giá cố định. 

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. 

Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

6. Hiệu lực hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày kể từ phát hành hồ sơ chào giá. 

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu. 

8. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá: 

a. Các Nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào giá tại 

trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa (https://benhvienbaria.com), Mục 

“Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm: 

− Thông báo mời chào giá; 

− Danh mục mời chào giá; 

− Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu; 

− Hướng dẫn nhà thầu báo giá. 

b. Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị Nhà thầu gửi hồ sơ chào giá bằng cả 2 

hình thức sau đây: 

− Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Vật tư Thiết bị y 

tế, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau: 

+ Người nhận: Dược sỹ Trần Thị Minh Châu 

+ Số điện thoại: 0902.370.237 

+ Địa chỉ:  Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện 

Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu. 

+ Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “MÃ HỒ SƠ - BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT 

TƯ Y TẾ NĂM 2023” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN 

TAY. 



− Hình thức 2: Gửi hồ sơ Online với đường dẫn truy cập tại thông báo mời chào 

giá, Nhà thầu xem hướng dẫn gửi hồ sơ online tại “Hướng dẫn nhà thầu báo 

giá” được đăng tải trên trang thông báo mời chào giá. 

− Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Bệnh viện Bà Rịa đến thời điểm hết hạn nhận hồ sơ chào giá được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa. 

− Xác nhận gửi hồ sơ chào giá thành công: sau khi nhận được bản cứng hồ sơ 

chào giá của Nhà thầu, Bệnh viện sẽ đối chiếu với file mềm mà Nhà thầu đã 

gửi đến email vttbyt.bvbr@gmail.com, sau đó Bệnh viện sẽ phản hồi thông tin 

về việc tiếp nhận hồ sơ chào giá thông qua email mà Nhà thầu đã gửi file mềm 

hồ sơ chào giá. 

− Đề nghị Nhà thầu thực hiện hồ sơ chào giá theo thông tin được hướng dẫn tại 

file “Hướng dẫn nhà thầu báo giá” và các yêu cầu nhập dữ liệu được chú thích 

tại các biểu mẫu. Các hồ sơ không đúng theo yêu cầu được xem là không hợp 

lệ. 

9. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.333 hoặc 

0937.469.215 (Kỹ sư Đặng Khắc Thái Định – Phòng Vật tư thiết bị y tế) 

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu. 

Trân trọng ./. 

                       

 GIÁM ĐỐC 

  
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Sở Y tế P.KHTC (để biết); 

- Phòng QLCL (để đăng tin); 

- Các khoa, phòng (để biết); 

- Lưu: VT, TTB. 

 

 

 

 Dương Thanh 
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