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Bắc Kạn, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

                           

Kính gửi: Các nhà cung cấp túi ni lông đựng rác thải rắn y tế. 

  

  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm túi ni lông đựng rác thải 

rắn y tế phục vụ thu gom, lưu chứa trong khuôn viên Bệnh viện khoa tỉnh Bắc Kạn 

năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: 

(Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm) 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn mời các nhà cung cấp có năng lực và nhu cầu nêu 

trên, gửi báo giá về Khoa Chống nhiễm khuẩn trước ngày 05 tháng 02 năm 2023, 

theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi; 

- Phòng KHTH (để đăng tải trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT, CNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo thư mời số:          /TM-BVĐK, ngày 31 tháng 01 năm 2023) 

TT Túi ni lông Kích cỡ Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Báo giá 

(đồng/kg) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Túi ni lông mầu 

xanh (có biểu tượng 

chất thải thông 

thường theo TT số 

20/TT-BYT) 

 

 

40 x 60 cm 

 

 

Kg 700 

  

2 Túi ni lông mầu 

vàng (có biểu tượng 

chất thải lây nhiễm 

theo TT số 20/TT-

BYT) 

 

 

40 x 60 cm 

 

 

Kg 800 

  

3 Túi ni lông mầu 

trắng có (có biểu 

tượng chất thải tái 

chế theo TT số 

20/TT-BYT) 

 

 

40 x 60 cm 

 

 

Kg 280 

  

4 Túi ni lông mầu đen 

(có biểu tượng chất 

thải nguy hại không 

lây nhiễm theo TT 

số 20/TT-BYT) 

 

 

40 x 60 cm 

 

 

Kg 20 

  

Tổng   1.800   

* Ghí chú:  

- Giá trên đã bao gồm thuế, cước vận chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

(Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)./.  

- Báo giá trên có giá trị 60 ngày, kể từ ngày ký. 
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