
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:           /BVUBĐN-VTTBYT  

V/v mời chào giá cung cấp trang thiết bị    

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2022 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

Kính gửi:  Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế 

Trước hết, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn các đơn vị 

kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với bệnh viện trong thời gian qua.  

 Hiện tại, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm bổ sung một số 

trang thiết bị y tế, chi tiết như các Phụ lục đính kèm.  

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kính mời các 

đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến các trang thiết bị y tế 

gửi về phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà nẵng trước 17 giờ ngày 31 

tháng 10 năm 2022 để tổng hợp như sau: 

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Đơn vị; phiếu tiếp nhận công bố đủ điều 

kiện mua bán trang thiết bị y tế; số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của trang thiết 

bị theo quy định. 

2. Báo giá của thiết bị cung cấp: Nêu đầy đủ thông tin như Mẫu báo giá đính 

kèm). 

3. Hợp đồng tương tự cung cấp vật tư ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 

tháng gần đây kèm bảng photo có công chứng Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu (nếu có). 

4. Catologue, cấu hình tính năng kỹ thuật, tài liệu công khai giá vật tư y tế theo 

Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Thông tư số14/2020/TT-BYT ngày 

10/7/2020, thông tin theo Phụ lục đính kèm. 

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào 

giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Bảng chào giá phải 

được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan 

trong việc mời chào giá. Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài bì để tiện theo dõi. 

Các đơn vị tham gia chào giá cam kết báo giá độc lập, không có mối quan hệ 

với nhau. Công ty chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp 

cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá. 

Các tài liệu xin gửi về:  Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung Bướu Đà 

Nẵng. Địa chỉ: Tổ 28, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. Xin chân thành cảm ơn ! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc (để b/cáo); 

- P.CNTT (để đăng Website) 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Tứ Quý 
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

(Đính kèm Công văn số         /BVUBĐN-VTTBYT ngày 19 tháng 10 năm 2022) 

  
Yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị y tế chuyên dùng gồm 4 phần sau: 

1. Yêu cầu chung: Yêu cầu năm sản xuất, mới 100%, tiêu chuẩn của thiết 

bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485, ISO 

9001...), yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn 

điện sử dụng. 

2. Yêu cầu cấu hình: Ghi rõ hệ thống/ máy.. ..(tên trang thiết bị y tế) kèm 

phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của thiết 

bị y tế, số lượng, đơn vị tính. 

3. Chỉ tiêu kỹ thuật: Nêu các yêu cầu tối thiểu sau: 

a) Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ 

của trang thiết bị y tế; 

b) Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật theo thứ 

tự đã nêu tại mục yêu cầu cấu hình của thiết bị y tế); 

c) Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu 

các yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có): 

- Yêu cầu về cấu tạo: cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế. 

- Yêu cầu về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học...), 

phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển...), 

các chức năng điều khiển (bằng phần mềm...) 

- Yêu cầu về hiển thị: Hiển thị bằng chỉ báo cơ học, bằng đèn LED, màn 

hình: nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có)... 

- Yêu cầu về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn. 

- Yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn. 

- Yêu cầu về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển. 

- Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với 

thiết bị khác. 

- Yêu cầu về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết 

bị. 

4. Yêu cầu khác: Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung 

cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế 

và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương mại. 
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Tên Đơn vị 

Số:         BG/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……….,ngày …. tháng…. năm 

BÁO GIÁ  

CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ  

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng  

Chúng tôi là………………., có địa chỉ tại………., mã số thuế:………….. Chúng tôi xin gửi đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

bản chào giá các mặt hàng như sau: 

Stt 

Tên thiết 

bị/ hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chủng loại 

(model) 

 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Hãng 

sản 

xuất/ 

Chủ 

sở 

hữu 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Phân 

loại 

Phân 

nhóm 

Mã kê 

khai 

giá 

Ngày 

kê 

khai/ 

ngày 

hết 

hiệu 

lực 

Giá trúng thầu/ 

Hợp đồng tương 

tự (không quá 12 

tháng) 

Đặc 

tính, 

cấu 

hình, 

thông 

số kỹ 

thuật 

(Đính 

kèm) 

Số 

Quyết 

định/ 

Hợp 

đồng  

Ngày 

Quyết 

định/ 

Hợp 

đồng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1                                 

2                                 

…                                 

  Tổng cộng                           

 

Ghi chú: Đơn vị chào giá điền đẩy đủ thông tin tại các cột, gửi kèm tài liệu tham chiếu
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Phụ lục 2 
DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Đính kèm Công văn số         /BVUBĐN-VTTBYT ngày 19 tháng 10 năm 2022) 
 

Stt Tên danh mục/ hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

Cấu hình, tính năng cơ bản của thiết bị 

(Một sản phẩm cụ thể để minh họa cho yêu 

cầu về kỹ thuật của hàng hóa hoặc tương 

đương) 

1 Đèn mổ treo trần(2 nhánh) Bộ 2 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo 

- Loại đèn mổ treo trần 2 nhánh 

- Công nghệ LED: Bóng đèn LED 

2 Bàn mổ Máy 2 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo 

- Bàn mổ sử dụng điện-thủy lực 

- Có thể điều khiển bằng tay và điều khiển 

bằng Remote 

- Bàn mổ có thể điều chỉnh được độ cao, các 

phần có thể nâng hạ, nghiêng được 

- Phần chân tách đôi 

- Có các bộ phụ kiện cho các tư thế phẫu thuật 

kèm theo 

 

3 Máy gây mê Máy 2 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo 

- Sử dụng công nghệ bóng xếp. 

- Sử dụng được cho bệnh nhân: Trẻ em, người 

lớn 

4 Máy theo dõi bệnh nhân  Máy 2 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo 

- Các thông số đo: Điện tim ECG, Nhịp thở 

(Trở kháng), SpO2, Huyết áp không xâm lấn 

(NIBP), Nhiệt độ 
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5 Dao mổ điện cao tần Cái 2 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và 

lưỡng cực. 

- Công suất cắt: ≥ 300 W   

6 Dao hàn mạch  Cái 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đính kèm:  

- Hệ thống đa chức năng, bao gồm các chức 

năng cơ bản của dao mổ điện cao tần (chức 

năng đơn cực và lưỡng cực) và chức năng hàn 

mạch máu 

7 
Hệ thống phẫu thuật nội 

soi. Bao gồm: 
HT 1   

7.1 
Hệ thống phẫu thuật nội 

soi 
HT 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn 

đính kèm 

- Hệ thống phẫu thuật nội soi có công nghệ 

phát huỳnh quang thế hệ mới 

7.2 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi ổ bụng (tổng quát) 
Bộ 1 

Bao gồm đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi tổng quát, ổ bụng, tiết niệu hoàn chỉnh 

7.3 

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi chuyên khoa sản – phụ 

khoa (buồng tử cung) 

Bộ 1 
Bao gồm đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi phụ khoa - buồng tử cung hoàn chỉnh 

7.4 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 
Bộ 1 

Bao gồm đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi lồng ngực hoàn chỉnh 

8 
Máy siêu âm tổng quát 

(cấu hình 3 đầu dò) 
Máy 2 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn 

và các phần mềm đi kèm đính kèm 

- Cấu hình 3 đầu dò 

- Lĩnh vực thăm khám: bụng tổng quát, mạch 

máu, mạch ngoại vi, tuyến giáp, vú, tim mạch 
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9 
Máy siêu âm chuyên tim 

mạch 
Máy 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn 

và các phần mềm đi kèm đính kèm 

- Cấu hình 3 đầu dò 

- Lĩnh vực thăm khám: dùng cho thăm khám  

tim, bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu, bộ 

phận nhỏ và nông, nhi, cơ xương khớp, xuyên 

sọ 

10 Máy soi cổ tử cung Máy 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu 

chuẩn. Có hệ thống quang học tích hợp bên 

trong máy 

11 
Hệ thống nội soi tiêu hóa 

(dạ dày-đại tràng) 

 Hệ 

thống 
1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính, ống soi dạ dày, ống soi 

đại tràng và đầy đủ phụ kiện đi kèm 

12 
Hệ thống nội soi tiêu hóa 

(dạ dày-đại tràng) 

 Hệ 

thống 
1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính, ống soi dạ dày có chức 

năng tiêu cự kép, ống soi đại tràng có chức 

năng tiêu tiêu cự kép và đầy đủ phụ kiện đi 

kèm 

13 
Hệ thống nội soi tai mũi 

họng 

 Hệ 

thống 
1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính, 01 ống nội soi mềm 

Tai-Mũi-Họng Video loại lớn, 01 ống nội soi 

mềm Tai-Mũi-Họng Video loại nhỏ 
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14 
Máy rửa ống soi bán tự 

động 
Cái 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Cấu hình bao gồm máy chính và phụ kiện đi 

kèm 

15 Máy cắt tiêu bản Máy 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn 

đính kèm 

- Máy cắt vi phẫu đa năng đáp ứng cho kỹ 

thuật cắt các mẫu parafin dùng trong xét 

nghiệm cũng như trong việc cắt mẫu vật cứng 

ở các phòng lab sinh học, y tế. 

16 Máy xử lý mô tự động Máy 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 

hoặc tương đương  

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đính kèm 

- Máy xử lý mô có chế độ hoàn toàn tự động 

- Công suất xử lý: ≥ 300 mẫu 

17 Tủ sấy nhiệt độ thấp  Cái 1 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%. 

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đính kèm 

- Thể tích buồng sấy: ≥ 800 lít 

- Nhiệt độ sấy: ≤ 100 

- Có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian sấy 

theo nhu cầu 

Ghi chú:  

- Thiết bị phải bao gồm thiết bị chính, thiết bị phụ trợ (nếu có), phụ kiện, 

phần mềm đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) 

- Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trong 

trên chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng 

hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của 

hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa 

nêu trên về đặc tính kỳ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. 
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