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

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

           Số:          /TB-BVBR                     Thành phố Bà Rịa, ngày        tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc Mời thầu gói thầu Mua thuốc bổ sung năm 2021 - 

Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 
 

  n           ịn   ố 2116/ Đ-BVBR ngày 02/7/2021     Giám  ốc Bệnh viện Bà 

Rị      iệ  phê duyệt Hồ  ơ  ê   ầ  gói   ầ  M      ố  bổ   ng n m 2021 - T  ố  Biệ  

dượ  gố   oặ   ương  ương  i    rị; 

Bệnh Viện Bà Rị     ng báo   n các nhà thầ   ó    n ng lực, kinh nghiệm và có 

khả n ng   ng  ấp các mặt hàng thuốc cho các gói thầu thuốc dự án nêu trên tham gia dự 

thầu. 

- Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi ti t tại: 

+  K o  Dược - Bệnh viện Bà Rịa 

+  Địa chỉ: Số 686 Võ V n Kiệt, p ường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tà . 

+  Điện thoại: 0254.3827647; 0254.3742315; 0254.3742338 

- Một số    ng  in  ơ bản cho nhà thầu: 

+  Hồ  ơ  ê   ầ   ược phát hành miễn phí tại K o  dược - Bệnh viện Bà Rịa. 

+ Thời gian phát hành hồ  ơ  ê   ầu: từ 8 giờ 00 phút, th   ư ngày 07 tháng 7  

n m 2021   n  rước 8 giờ 00 phút, th  n m ngày 15 tháng 7 n m 2021 (giờ hành 

chính). 

+  Hạn cuối ti p nhận hồ  ơ    xuất: 8 giờ 00 phút, th  n m ngày 15 tháng 7 

n m 2021. 

        Đ  ng ị  ại diện nhà thầu k i   n nhận hồ  ơ  ê   ầu vui lòng mang theo giấy 

giới thiệu và ghi danh nhà thầu. 

          Trân trọng./. 
 

           Nơi nhận:                                                                  GIÁM ĐỐC 

-  Nhà thầu (thực hiện); 

-  Sở Y t  (P.NV); 

-  BHXH Tỉnh; 

-  Lư : VT, KD. 

                              

                                                                    Nguyễn Văn Hương 
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