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                Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

Số: 410 /TB-TTKN  

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá phục vụ đấu thầu mua sắm trang thiết bị  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

đang tổng hợp danh mục, lập dự toán, xây dựng giá kế hoạch mua sắm trang thiết bị 

phục vụ công tác chuyên môn cho giai đoạn 2022 – 2023.  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa vui lòng báo giá, cụ 

thể: 

1. Chi tiết hàng hóa: (danh mục đính kèm) 

2. Thời gian: Các nhà cung cấp có quan tâm xin gửi bảng báo giá và các tài 

liệu liên quan từ ngày 14/11/2022 đến 16h30 ngày 16/11/2022. 

3. Hồ sơ gửi kèm báo giá gồm: 

- Hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác còn hiệu lực (nếu có). 

- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, giấy đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu 

hành tự do, giấy ủy quyền của nhà sản xuất (nếu có), …  

4. Địa điểm nhận báo giá:  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ 

Địa chỉ: 399/9 Nguyễn Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Số điện thoại: 02923.831.030 

Gửi file báo giá và tài liệu liên quan qua email: ttthuocmptp@cantho.gov.vn 

Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý công ty. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Các nhà cung cấp có quan tâm; 

- Sở Y tế TP Cần Thơ (đăng web); 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng HCQT-TCCB (Trang web) 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính; 

- Lưu VT. 

                  GIÁM ĐỐC 

                                                                            Nguyễn Hoàng Việt 

 

                                                                       

 



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MỜI BÁO GIÁ 

(Đính kèm Thông báo số 410 /TB-TTNK ngày 14 tháng 11 năm 2022  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

STT Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS/MS ) Bộ 1 

2 Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) Cái 1 

3 
Máy thử độ hoà tan 8 ngăn thuốc viên có hệ thống hút 

tự động 
Cái 1 

4 Máy thử độ tan rã thuốc viên  Cái 1 

5 Cân phân tích điện tử 10
-4

 (có máy in kết nối cân) Cái 1 

6 Cân phân tích điện tử 10
-5 

(có máy in kết nối cân) Cái 1 

7 Máy chuẩn độ điện thế tự động Cái 1 

8 Máy chuẩn độ nước (Karl fisher) Cái 1 

9 Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 1 

10 Máy ly tâm đa năng Cái 1 

11 Máy đo năng suất quay phân cực tự động Cái 1 

12 
Kính hiển vi 02 đầu thị kính có tích hợp máy chụp ảnh 

vi thể kỹ thuật số và máy vi tính 
Cái 1 

13 Máy đếm khuẩn lạc và đo vòng vô khuẩn tự động Cái 1 

14 Micropipet các loại thể tích Cái 1 

15 Nồi cách thuỷ Cái 1 

16 Máy siêu âm hòa tan, đuổi khí, gia nhiệt  Cái 1 

17 Tủ hút khí độc (Fume hood) Cái 1 

18 Tủ sấy chân không Cái 1 

19 Tủ ấm Cái 1 

20 Lò nung (Furnace) Cái 1 

21 
Máy lọc nước siêu sạch (thiết bị tinh chế nước cho 

HPLC, GC/MS, AAS) 
Cái 1 
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