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Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO
v ề  việc mời cung cấp Báo giá các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn 

và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có nhu cầu mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa 
các hạng mục phục vụ cho công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp, cụ thể như sau:

STT Tên hạng mục ĐVT Sốlưọng

1 Vách ngăn khu nhân viên 
+ Vị trí: Khu nhân viên tầng 1 khoa BNĐ Cơ sở 2 M2 12,8

2
Vách ngăn khu điều trị
+ Vị trí: Ngăn khu nhân viên và khu cách ly Thần kinh -  
Cơ sở 2

M2 23,496

3
Vách ngăn khu điều trị
+ Vị trí: Cầu thang khu nhân viên lên khu c - Khu điều trị 
Tầng 2 khoa BNĐ Cơ sở 2

M2 11,315

4

Vách ngăn khu điều trị
+ Vị trí: Ngăn khu điều trị bệnh nhân nặng tại tầng 1 với 
khu điều trị tại tầng 2 khoa BNĐ Cơ sở 2 (Khu A 
và Khu B)

M2 11,315

5 Vách ngăn phân luồng bệnh nhân nguy cơ 
+ Vị trí: Khoa cấp cứu cơ sở 2 M2 31,668

6 Sửa chữa, vệ sinh, lắp dựng cửa nhựa lõi thép Bộ 2,0

7 Vách ngăn lấy mẫu cách ly: vách thoáng 
+ Vị trí: Khu lấy mẫu, cách ly cấp cứu- tầng 1 khu 10 tầng M2 10,8

8 Vách ngăn lấy mẫu cách ly: vách kín 
+ Vị trí: Khu lấy mẫu, cách ly cấp cứu- tầng 1 khu 10 tầng M2 14,64

9 Vách ngăn lấy mẫu cách ly: vách thoáng 
+ Vị trí: Khu lấy mẫu, cách ly cấp cứu- tầng 1 khu 10 tầng M2 17,32

10 Vách phân luồng bệnh nhân nguy cơ 
+ Vị trí: Trung tâm Ung bướu khu B (Tầng 9) - Cơ sở 2 M2 4,875

11 Đường dôc vận chuyên rác thải
+ Vị trí: Cầu thang chuyển rác -  Khối nhà 10 tầng Cơ sở 2 Cái 1,0

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



Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 8 
năm 2021

Địa điểm nộp: Tổ mua sắm số 3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Địa chỉ: số 1 đường Nhà Thường -  phường Cát Dài -  quận Lê Chân -  Hải Phòng

Điện thoại: 02253.712507
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