
 

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: 1634/TB-TTKSBT 
   

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v Thẩm định giá: Mua sắm vật tư, hóa chất cho khoa Hóa sinh 
 

Kính gửi: Quý công ty 

 

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức mua sắm theo đúng quy định của 

nhà nước, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công 

ty có đủ năng lực thực hiện việc thẩm định giá: Khí Argon tinh khiết cho ICP/MS, 

Khí Argon, khí Heli tinh khiết ICP/MS (phụ lục kèm theo); 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ 

năng lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp 

của Công ty ký, đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Khoa Dược, vacxin và vật tư y 

tế , địa chỉ: số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh trước 09 giờ 00 phút ngày 08/8/2022; 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds Nguyễn Khánh Quyên, Nhân viên khoa Dược, 

vacxin và vật tư y tế. SĐT 02033 816 327; 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KD. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

 

 



 

PHỤ LỤC 

 (Kèm theo thông báo số 1634/TB-TTKSBT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên 

thương 
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Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 
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đương hoặc 

cao hơn sử 

dụng được 
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Quy cách 
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(hoặc tương 

đương phù 

hợp với tổng 

số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Khí Argon 

tinh khiết 

cho ICP/MS  

 

Có giấy chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm định hoặc 

chứng nhận của nhà sản xuất về độ tinh khiết của 

hàng hóa.  

Độ tinh khiết: 99,999%  

Cho mượn vỏ chai và chịu trách nhiệm về kiểm 

định an toàn vỏ chai (kèm theo giấy cam kết) 

Van chai phù hợp với hệ thống hiện có tại trung 

tâm 

Messer Messer Việt Nam Bình 40L Bình 15 

2 Khí Argon  

Có giấy chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm định hoặc 

chứng nhận của nhà sản xuất về độ tinh khiết của 

hàng hóa.  

Độ tinh khiết:  99,9%  

Cho mượn vỏ chai và chịu trách nhiệm về kiểm 

định an toàn vỏ chai (kèm theo giấy cam kết) 

Van chai phù hợp với hệ thống hiện có tại trung 

tâm 

Messer Messer Việt Nam Bình 40L Bình 15 

3 

Khí Heli 

tinh khiết 

cho ICP/MS 

 

Có giấy chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm định hoặc 

chứng nhận của nhà sản xuất về độ tinh khiết của 

hàng hóa.  

Độ tinh khiết:  99,999%  

Cho mượn vỏ chai và chịu trách nhiệm về kiểm 

định an toàn vỏ chai (kèm theo giấy cam kết) 

Van chai phù hợp với hệ thống hiện có tại trung 

tâm 

Messer Messer Việt Nam Bình 40L Bình 1 
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