
 
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN PHỔI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-BVP Đà Nẵng, ngày  05   tháng 01 năm 2022 
Về việc mời chào giá để cung ứng hóa chất 

khử khuẩn và vật tư y tế tháng 1/2022 
 

  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 
Kính gửi: Các công ty cung ứng hóa chất khử khuẩn và vật tư y tế. 

 

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm hóa chất khử 

khuẩn và vật tư y tế. Vì vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty có đủ điều kiện về 

năng lực cung ứng tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện (phụ lục kèm theo). 

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện trước 17h00 

ngày 08/01/2022.  Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Khoa Dược, số điện thoại 

02363.769.193. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Lưu: VT, KD.                                                                          

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Thành Phúc 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Phụ lục 

Dự toán Gói thầu: Mua sắm găng tay tháng 01 năm 2022 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày  05  tháng 01 năm 2022) 

STT Tên vật tư 
Tên thương mại (tham 

khảo) 
Đặc tính kĩ thuật Đơn vị tính 

Số lượng 

dự kiến 
Phân nhóm 

1 
Găng tay cao su y 

tế có bột các cỡ 

Găng tay sử dụng 

trong thăm khám các 

cỡ 

-Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. 

-Các cỡ: XS, S, M, L, XL. 
đôi 52.000 N6 

2 
 Chloramin B 

 
S&M Chloramin B 

 

-Tính chất: Tinh thể màu trắng, hơi ngà 

vàng, thoáng mùi clo.  

-Độ hòa tan: Dễ tan trong nước, tan được 

trong cồn, không tan trong ete, cloroform.  

-Độ PH: Dung dịch chế phẩm có phản ứng 

kiềm với Phenolphtalein. 

-Định tính: phải có phản ứng của Cloramin 

B.  

-Thử tinh khiết: Nồng độ kiềm tự do (tương 

đương với NaOH (không được vượt quá 

0,8%). 

-Định lượng: Nồng độ clo hoạt động trong 

chế phẩm ít nhất là 25%. 

Kg 350 N3 

  Tổng cộng 02 khoản        
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