
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  BỆNH VIỆN MẮT                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /BVM-KD                             Bình định, ngày       tháng  3  năm 2022 

  

    ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
  

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế. 
  

 Bệnh viện Mắt Bình Định gửi lời chào trân trọng tới các nhà cung cấp thiết bị y tế. 

 Căn cứ nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 

2022, hiện nay Bệnh viện Mắt Bình Định có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị 

như sau: 
 

1. Máy OCT bán phần sau: có tích hợp thêm chức năng chụp bán phần trước và 

OCTA scans.                                                             

2. Sinh hiển vi khám bệnh (Slit lamp): sử dụng đèn halogen, có kèm theo Camera 

và nhãn áp kế goldman. 

3. Sinh hiển vi khám bệnh (Slit lamp): sử dụng đèn halogen. 

4. Hệ thống Máy xét nghiện sinh hóa tự động, công suất từ 200- 270 test/giờ. 

5. Ô tô cứu thương. 
 

 Đề nghị các Nhà cung cấp có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế gửi báo giá, 

tính năng kỹ thuật của máy cho Bệnh viện trước 17,00 giờ ngày 25/3/2022, để bệnh 

viện có cơ sở lập giá kế hoạch đấu thầu, theo địa chỉ: 

 Bệnh viện Mắt Bình Định, số 78 Trần Hưng Đạo, Tp.Quy Nhơn, Bình Định. 

Trân trọng đề nghị. 
 

    Nơi nhận:                                      GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Trang TTĐT bBV Mắt bình Đinh; 

- Lưu: VT, KD 

                                                                                               Nguyễn  Thanh Triết 
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