UBND TỈNH TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Số: 4444 /SYT-NVD
Về việc cung cấp bảng báo giá
sinh phẩm test nhanh kháng
nguyên SARS-CoV-2

Kính gửi: ………………………………….
Sở Y tế tỉnh Trà Vinh có nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên SARSCoV-2 phục vụ công tác xét nghiệm Covid -19, cụ thể như sau:
Loại hàng hóa

STT

1

Test nhanh kháng
nguyên SARS-CoV-2
(Loại lấy mẫu tỵ hầu)

Yêu cầu

Đơn vị

Được Bộ Y tế cấp phép sử
dụng.

Test

Số lượng

100.000

Quý nhà thầu quan tâm và có nguyện vọng tham gia cung cấp mặt hàng trên
xin gửi bảng báo giá về Sở Y tế tỉnh Trà Vinh chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút,
ngày 22/12/2021 (địa chỉ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh số 16 A Nguyễn Thái Học, phường
1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) hoặc bằng bản scan qua địa chỉ email:
nvduocsyttv@gmail.com.
Trường hợp nhà thầu đã trúng thầu cung cấp mặt hàng nêu trên phục vụ công
tác xét nghiệm COVID-19 của các tỉnh khác xin gửi kèm hợp đồng đã ký hoặc
quyết định trúng thầu (thời gian trong vòng 12 tháng trở lại).
Sở Y tế tỉnh Trà Vinh rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quí
nhà thầu.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế (để biết);
- Các Phòng chức năng – Sở Y tế (để biết);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVD.
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