
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời cung cấp báo giá tôn lợp mái, vách nhựa, khung, cửa sắt phục vụ 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

 

Kính gửi:     Các cơ sở cung cấp tôn lợp mái, vách nhựa, 

khung sắt và cửa sắt 

 

        Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua tôn lợp mái, vách nhựa, 

khung sắt và cửa sắt phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: 

(Có danh mục và số lượng cụ thể đính kèm) 

Đề nghị các Cơ sở báo giá cho đơn vị (báo giá đã bao gồm thuế, phí vận 

chuyển, công lắp đặt) theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, 

phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 

24/10/2022. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA  

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVĐK ngày 19/10/2022 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

 

TT Nội dung, quy cách  ĐVT Số lượng Đơn giá 

1 

 Mái tôn xốp chống nóng dày 0,4mm, 

Kích thước: Rộng 0,7m x dài 25m (đã 

bao gồm xà gồ sắt hộp mạ kẽm 40 x 

80mm và vỉ kèo sắt hộp mạ kẽm 40 x 

80mm chắc chắn). 

m2 17,5 

 

 

 

 

2 
02 cửa sắt hộp mạ kẽm bịt tôn huỳnh 

Kích thước: (0,9m x 2,195m)   
m2 3,951 

 

3 

Vách khung sắt mạ kẽm ốp tấm nhựa 

Aluminium giả đá. 

Kích thước: (2,85m x 4m) x 3 tấm 

m2 34,2 

 

4 

Vách khung sắt mạ kẽm ốp tấm nhựa 

Aluminium giả đá. 

Kích thước: (3,5m x 4m) x 3 tấm 

m2 42 

 

5 

Vách khung sắt ốp tấm nhựa 

Aluminium màu ghi. 

Kích thước: (6,6m x3,18) x 1 tấm 

m2 
20,988 

 

6 

Vách khung sắt ốp tấm nhựa 

Aluminium màu ghi. 

Kích thước: (0,9m x 2,15m) x 1 tấm 

m2 
1,935 

 

 Tổng cộng: 06 loại    

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế,  chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng 
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