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 Kính gửi:  Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế 

 

Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa đang có nhu 

cầu bảo trì Máy X-Quang nhũ ảnh ( Model: MELODY III; Hãng sản xuất: Villa 

Sistemi Medicali; NSX: Italy)  để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.  

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản kính mời các đơn vị quan tâm có khả 

năng cung cấp dich vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế nói trên đến khảo sát và báo 

giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng.  

Để thuận lợi cho việc thực hiện, các đơn vị có thể khảo sát tình trạng của thiết 

bị hiện tại để xây dựng báo giá xin vui lòng liên hệ : ThS.BS Hoàng Thị Thiên Trúc, 

ĐT: 0977061628. 

Trong báo giá xin lưu ý các nội dung về: chi tiết nội dung về bảo trì thiết bị, 

khả năng đảm bảo chất lượng hoạt động của thiết bị, khả năng thực hiện dịch vụ 

ngoài giờ hành chính, mức độ đáp ứng dịch vụ kỹ thuật khi có yêu cầu đột xuất, 

cách thức thanh toán. 

Báo giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị, xin gửi về Trung tâm Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản; Địa chỉ: số 36-Yết Kiêu – Phường Vạn Thắng - Tp Nha Trang 

trước ngày 22 tháng 07 năm 2022. 

Xin trân trọng cảm ơn hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng Website TT; 

- Lưu: VT, DCLS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trịnh Ngọc Hiệp 


		2022-07-12T16:30:02+0700
	Việt Nam
	Trịnh Ngọc Hiệp<pethaont@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-13T14:08:04+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản<skss.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




