
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TM-BVPHCN
              Lào Cai, ngày       tháng   3  năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Bệnh viện Phục hồi chức năng chuẩn bị triển khai kế hoạch mua sắm vật tư,

thiết bị y tế năm 2023-2024 (Danh mục theo phụ lục đính kèm);

Bệnh viện kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của

pháp luật gửi báo giá và hồ sơ năng lực để Bệnh viện có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm

định giá cho các danh mục nói trên;

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm;

- Thời điểm thẩm định giá: Tháng 03/2023

- Địa điểm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - TBYT

Địa chỉ: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai, Tổ 20 - P.Bắc Cường -

TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.825.342 - DĐ: 0987.248.236

Thời hạn nhận báo giá : Trong giờ hành chính bắt đầu từ 07h30 ngày

10/03/2023 chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 16/3/2023.

Bệnh viện Phục hồi chức năng rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cơ

quan/đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên; 

- Ban giám đốc;
- Đăng tải Website Bệnh viên

- Lưu: VT, KT, KD.

                          GIÁM ĐỐC

                                 Trần Văn Năm
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