
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TM-BVĐK 
V/v mời báo giá sửa chữa và thay thế 

linh kiện cho Hệ thống Lò đốt rác thải 

y tế ATI. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

          Bắc Kạn, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

THƯ MỜI 

Kính gửi: 

 

Các cửa hàng kinh doanh, sửa chữa thiết bị y tế. 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu cần sửa chữa, thay thế linh kiện 

cho Hệ thống Lò đốt rác thải y tế ATI với các nội dung cụ thể như sau:  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực 

hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch tổng hợp trước 

ngày 20 tháng 01 năm 2023, theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bằng bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống Lò đốt rác y tế ATI 

(Kèm theo thư mời số:    /TM-BVĐK, ngày    /01/2023 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

STT Tên máy Tên thiết bị Xuất xứ Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 

Hệ thống Lò đốt 

rác thải y tế ATI 

Model: CP15L  

Ser: 515529   

Sửa chữa, đại tu buồng đốt 

thứ cấp và cửa lò đốt rác ATI 

Model: CP15L  

Ser: 515529   

Hãng 

ATI/Pháp 
Lần 01 

2 

Sửa hệ thống điều khiển điện 

tử lò đốt rác ATI. 

Model: CP15L  

Ser: 515529  

Hãng 

ATI/Pháp 
Lần 01 
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