
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 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá sửa chữa, bảo dưỡng thang máy 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế 

một số vật tư của hệ thống thang máy tại đơn vị, cụ thể như sau:  

(Có danh mục cụ thể đính kèm) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn gửi thông báo để các nhà thầu có đủ năng 

lực, kinh nghiệm thực hiện gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (báo 

giá đã bao gồm thuế, phí các loại). 

Thời gian nhận báo giá: Báo giá xin gửi về Phòng Tổ chức-Hành chính 

(Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 23/3/2023 theo địa chỉ: Tổ 12, 

phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, tại phòng 

văn thư trong giờ hành chính 

Thông tin cần liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính, số điện thoại 0209 

3870134 

Trân trọng thông báo./. 

 

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  

VẬT TƯ, THIẾT BỊ THANG MÁY CẦN THAY THẾ, SỬA CHỮA, BẢO 

DƯỠNG 

 (Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVĐK ngày      tháng     năm 2023) 

 

STT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

1 Biến tần Frenic Lift 3p/380V/7.5 Kw Cái 01  

2 Dây đai liên động cửa cabin Bộ 01  

3 
Rút cáp tải thang số 2 (trọng lượng 

thang 2500kg) 
Lần 01  

4 
Rút cáp tải thang số 4 (trọng lượng 

thang 750kg) 
Lần 01  

5 Nút bấm Cái 02  

6 Bổ sung dầu rail dẫn hướng Lít 14  

7 

Vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ hệ thống 

thang máy (kiểm tra các tiếp điểm an 

toàn, căn chỉnh hệ thống của tầng…) 

Thang 07  
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