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THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 
 

V/v Chào giá bán và cung cấp hồ sơ năng lực kinh nghiệm  

cung ứng trang thiết bị y tế (Test nhanh Covid-19) 

 phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi:  Các công ty sản xuất/nhập khẩu/kinh doanh trang thiết bị  

y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH3;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội 

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

Sở Y tế Quảng Bình kính mời Các công ty sản xuất/nhập khẩu/kinh doanh 

phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tham gia cung cấp bảng chào giá và 

hồ sơ, năng lực kinh nghiệm cung ứng trang thiết bị y tế (Test nhanh Covid-19) 

với nội dung yêu cầu cụ thể: 

1. Phạm vi công việc: 

Sở Y tế Quảng Bình dự kiến tổ chức mua sắm Test nhanh Covid-19 phục 

vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Danh mục mua sắm: 

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng với số lượng như sau: 

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Tổng 

nhu cầu 
Yêu cầu 

1 

Test nhanh phát 

hiện kháng 

nguyên Sars- 

CoV- 2 

Test 52.000 

- Số lượng trong báo giá là số 

lượng hàng sẵn có, đảm bảo 

giao được hàng ngay tại cơ 

quan Sở Y tế Quảng Bình. 

3. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của công ty chào giá: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài 

liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Tài liệu chứng minh đơn vị đã có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 
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gia. 

- Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, đề nghị cung cấp số phiếu 

tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định hiện 

hành. 

- Uỷ quyền bán hàng theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 

10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ 

sở y tế công lập phù hợp với hàng hóa báo giá. 

Các tài liệu do công ty báo giá cung cấp là bản chụp có đóng dấu xác  nhận 

của công ty đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc 

xác minh khi có đề nghị của Sở Y tế Quảng Bình. 

4. Các tài liệu đề nghị cung cấp đối với Test nhanh Covid-19 phục vụ 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Giấy phép nhập khẩu hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận 

đăng ký lưu hành) phù hợp với các mặt hàng báo giá theo quy định hiện hành. 

- Tài liệu chứng minh phân loại, phân nhóm theo quy định tại 

14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu 

trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do phù hợp với hàng hóa chào giá. 

- Tài liệu kỹ thuật: Catalogue, nhãn hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng... 

của mặt hàng báo giá. Nếu tài liệu kỹ thuật, catalogue của mặt hàng công ty 

chào giá là tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.. 

- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng (CQ), tài liệu chứng minh 

nguồn gốc xuất sứ (CO) ( nếu có), tờ khai hải quan, các chứng nhận ISO, CE, 

IVD  ... 

Các tài liệu do công ty chào giá cung cấp là bản chụp có đóng dấu xác nhận 

của công ty đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc 

xác minh khi có đề nghị của Sở Y tế Quảng Bình. 

5. Yêu cầu đối với văn bản chào giá: 

- Bảng chào giá có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của 

công ty. Trường hợp ủy quyền, công ty gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để 

chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. 

- Nội dung bản chào giá (theo mẫu đính kèm).  

- Đơn giá nêu trong bảng chào giá của Công ty là mức giá đã bao gồm toàn 

bộ các loại thuế, phí, lệ phí,… cần thiết đến Sở Y tế Quảng Bình. 

Thời hạn hiệu lực của báo giá: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

6. Thời gian, địa điểm nhận báo giá và hồ sơ năng lực kinh nghiệm 

cung ứng Test nhanh Covid-19. 

- Thời điểm nộp báo giá và tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm cung 

ứng Test nhanh Covid-19 phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trước 16 

giờ 00 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2022. 

- Hình thức nhận bảng chào giá và tài liệu: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 
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- Địa điểm nhận bảng chào giá: Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Quảng 

Bình, số 02 Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải - thành phố Đồng Hới tỉnh 

Quảng Bình. 

    - Số điện thoại liên hệ khi cần: 0232.3828644 - phòng Nghiệp vụ Dược. 

         Nhận được văn bản này, đề nghị Quý công ty phối hợp, thực hiện./. 

 

                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đinh Viễn Anh ( để b/c); 

- Phòng TCCB (đăng Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thanh Bình 
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Biểu mẫu bản báo giá 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày      /        /2022 của Sở Y tế Quảng Bình) 

 

Thông tin của đơn vị báo giá 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

 

Căn cứ Thông báo số ……/TB-SYT ngày …./…/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc Chào giá bán và cung cấp hồ sơ năng 

lực kinh nghiệm cung ứng TTBYT, hóa chất, sinh phẩm, hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi (tên đơn 

vị…………………) có địa chỉ tại: ........................................ xin gửi đến Qúy Sở bản chào giá và thông tin của trang thiết bị đáp ứng 

nhu cầu của quý Sở như sau: 

 
TT Tên 

hàng hóa 

Tên 

thương mại 

Mã sản 

phẩm 

Đặc 

tính kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước/đơn 

vị chủ sở 

hữu 

Số đăng ký 

lưu hành hoặc 

số giấy phép 

nhập khẩu. 

Phân 

nhóm  

(TT 14) 

Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

               

Báo giá này có hiệu lực ……... Ngày kể từ ngày phát hành. 
Ghi chú: Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào bản trên phù hợp với hàng hóa báo giá. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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