
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  

 

Số:            /SYT-NVD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 9 năm 2020 
V/v yêu cầu báo giá sửa chữa máy 

phát điện cho Sở Y tế 
 

Kính gửi : Công ty/đơn vị kinh doanh máy phát điện 

 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính  quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Sở Y tế kính đề nghị quý công ty, đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh máy phát 

điện, tham gia báo giá để Sở Y tế lựa chọn làm đơn vị thực hiện sửa chữa máy phát 

điện, với các thông tin cụ thể như sau: 

1. Các hạng mục đề nghị: 

STT Nội dung Nước 

sản 

xuất 

ĐVT SL Đơn giá Thành 

tiền 

1 Đầu phát điện 100KVA  Bộ 1   

2 Bo AVR SX460  Bộ 1   

3 Chi phí vận chuyển, lắp đặt  Gói 1   

2. Địa điểm lắp đặt : Sở Y tế Trà Vinh ( 16A Nguyễn Thái Học, phường 1, 

TP. Trà Vinh) 

Đề nghị quý đơn vị báo giá bao gồm tất cả các chi phí lắp đặt, vận hành, các 

loại thuế nếu có, đồng thời ghi rõ thời gian bảo hành, nước sản xuất. 

Báo giá gửi về Sở Y tế Trà Vinh trước 08 giờ ngày 06/10/2020, Sở Y tế sẽ tổ 

chức xét chọn đơn vị thực hiện sửa chữa máy phát điện cho Sở Y tế. 

Rất mong sự hợp tác của quý công ty/đơn vị./. 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu : VP, KHTC. 
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GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Cao Mỹ Phượng 
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