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BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hải Phỏng, ngày 05 ihảng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO
về việc mòi cung cấp Báo giá các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn 

~ ' v‘>à chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 

các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn và chăm sóc nguời bệnh tại Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Tiệp, cụ thể nhu sau:

STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng

1 Lọc thô dầu Do 01 Cái

2 Lọc tinh dầu Do 01 Cái

3 Lọc thô dầu nhớt máy 02 Cái

4 Bom lắc tay thấp áp 01 Cái

5 Phớt phíp bom nước, phớt trục lai bom nước 02 Bộ

6 Than động cơ khởi động 01 Bộ

7 Bìa chịu nhiệt + vật tư phụ 01 Trọn gói

8 Tháo, lắp, thay zoăng, cân chỉnh bom áp 06 Quả

9 Tháo, lắp, thay zoăng, cân chỉnh kim phun 01 Bộ

10 Tháọ, lắp, thay zoăng bom nước 02 Bom

11 Tháo, lắp,, kiểm tra, sửa chữa van ổn định nhiệt 01 Trọn gói

12 Bảo dưỡng máy 01 Trọn gói

13 Bảo dưỡng hệ khởi động máy 01 Trọn gói

14 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ khởi động từ 01 Trọn gói
r ,

Nay thông báo đên Quý công ty kinh doanh quan tâm gửi báo giá các danh mục
hàng hóa của đon vị mình theo đúng lĩnh vực hàng hóa trên

Thời gian nhân báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báò đến hệt ngày 07 
tháng 7 năm 2021
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