
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:      /TM-BVĐK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

 Bắc Kạn, ngày  21 tháng 3  năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

                 

     Kính gửi: Các cơ sở in, photo. 

 

Căn cứ Kế hoạch số  375/KH-BVĐK ngày 15/3/2023 của bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn về việc Đào tạo liên tục năm 2023. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu In tài liệu, đóng quyển phục 

vụ các lớp đào tạo liên tục năm 2023, cụ thể như sau:  

(Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục I đính kèm). 

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

thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về Phòng Quản lý chất lượng - 

Đào tạo và Chỉ đạo tuyến chậm nhất ngày 24 tháng 3 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 (Đề nghị báo giá); 

- Phòng TCKT; 

- Phòng QLCL - ĐT & CĐT; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

  



PHỤ LỤC I 

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU IN TÀI LIỆU, ĐÓNG QUYỂN  
(Kèm theo thư mời số:      /TM-BVĐK, ngày 21/3/2023 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 
 

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Đã đăng ký trên mạng mua sắm công. 

2. Yêu cầu về hàng hóa: 
 

TT Tên hàng hóa Quy cách  ĐVT Số lượng 

1 
In bìa, đóng 

quyển   

 Bìa ngoại A4, in màu đóng quyển 

dán băng dính lụa 
Quyển 2.349 

2 In tài liệu 
 Giấy pagi định lượng 70-90g/m, 

kích thước A4, 2 mặt 
Tờ 140.940 

3. Yêu cầu khác: 

Giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển bàn giao đến đơn vị mời thầu. 

Hàng hóa chất lượng đảm bảo mới 100% 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến 20/12/2023 thực 

hiện theo từng đợt bên A dự trù. 

Hình thức và phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
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