
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1119/TTKSBT-HS Quảng Ninh, ngày  06 tháng 7 năm 2021 

V/v mời chào giá  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 

 

Căn cứ nhu cầu thuê sử dụng thiết bị phục vụ công tác quan trắc môi 
trường lao động và môi trường không khí xung quanh của khoa Hóa sinh - 
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ đơn đề nghị của khoa Hóa sinh ngày 02 tháng 7 năm 2021; 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý 
công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu. (danh mục và số lượng theo 
phụ lục). 

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 15 giờ 00 phút ngày 09/7/2021; 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp các thông tin 
cụ thể như sau: 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đủ điều kiện lưu hành 

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu; Các hợp đồng mua bán, thuê mướn thiết bị 
tương tự mà công ty đã cung cấp dịch vụ (nếu có). 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: 
khoahoasinhksbtqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp 
pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Hóa sinh – Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng 
Ninh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ths Hoàng Thị Phượng. SĐT: 0384.747.286;  

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Khoa Hóa sinh. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 

mailto:khoahoasinhksbtqn@gmail.com


 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo công văn số: 1119/TTKSBT-HS ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

ĐVT Số lượng 
Thời gian 
thuê máy 

1 Máy đo khí độc cầm tay 

- Thiết bị có khả năng chịu được độ ẩm 
cao, chống cháy nổ phù hợp với môi 
trường hầm lò độ ẩm ≥ 90%, có nguy cơ 
cháy nổ cao, … 

- Sensor đi kèm thiết bị: CO2, CO, NO2, 
SO2 

Chiếc 01 

Thời gian thuê 
máy 90 ngày 
kể từ ngày 

hợp đồng có 
hiệu lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-06T15:06:18+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thị Phượng<hoangthiphuong@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-07T07:39:07+0700
	Việt Nam
	Ninh Văn Chủ<ninhvanchu@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-07T08:54:53+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<cdc.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




