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                 Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2022 

THƯ MỜI 

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

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đang xây dựng kế hoạch mua 

sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

kính mời các đơn vị cung trang thiết bị y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp 

trang thiết bị y tế tham gia chào giá cho kế hoạch mua các trang thiết bị y tế (có 

danh mục kèm theo). 

1. Nội dung Báo giá của các đơn vị đề nghị tối thiểu có các nội dung sau: 

- Tên danh mục, chủng loại, đơn vị tính, số lượng. 

- Thông số kỹ thuật và tài liệu mô tả thông số kỹ thuật chứng minh kèm theo; 

- Xuất xứ; 

- Năm sản xuất từ 2022 trở lại đây, 

- Chất lượng mới 100%; 

- Phân nhóm theo Thông tư 14; 

- Thời gian bảo hành tối thiểu 02 năm; 

- Ngày báo giá và hiệu lực của báo giá tối thiểu 6 tháng; 

- Đơn giá có VAT, Thành tiền, 

- Giá đã trúng thầu tại các cơ sở y tế trong thời gian từ tháng 10/2021 trở lại 

đây (nếu có); 

- Giá kê khai theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP; đường link kê khai giá. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển.…. 

bên mua không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào khác và người ký báo giá yêu 

cầu ghi rõ chức danh, ký ghi rõ họ tên và đóng dấu hợp pháp. 

 2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022. 

3. Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang. 

4. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

      5. Điện thoại: 02043.828.490; 0985.282.483. 

            6. Địa chỉ tiếp nhận bản điện tử: phongvattutbytbg@gmail.com./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Thân Trọng Hưng 



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo thư mời báo giá số:……../TM-BVĐKT, ngày…tháng 6 năm 2022) 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Phân 

nhóm 

dự kiến 

Thông số kỹ thuật 

 

Đơn giá  

có VAT 

 

Thành 

tiền 

Giá đã 

trúng thầu 

tại các cơ 

sở y tế (nếu 

có) 

Giá kê 

khai theo 

NĐ 

98/NĐ-

CP 

 

Link kê 

khai giá 

1 
Hệ thống X quang C arm dùng trong 

phẫu thuật 

Hệ 

thống 
1 3 

       

2 
Máy xét nghiệm huyết học tự động tối 

thiểu 55 thông số 
Chiếc 1 3 

       

3 Bàn mổ điện thuỷ lực Chiếc 3 3 
       

4 Máy phân tích miễn dịch tự động Chiếc 1 1 
       

5 
Giường sưởi ấm hồi sức cấp cứu nhi, sơ 

sinh 
Chiếc 2 6 

       

6 Lồng ấp trẻ sơ sinh Chiếc 1 6 
       

7 
Dao mổ Plasma trong phẫu thuật Tai mũi 

họng 
Chiếc 1 3 

       

8 
Hệ thống máy khoan mài tốc độ cao dùng 

cho phẫu thuật thần kinh cột sống 

Hệ 

thống 
1 3 

       

9 
Hệ thống máy tán sỏi Laser qua nội 

soi và dụng cụ phẫu thuật kèm theo 
Hệ 

thống 
1 6 

       

  
 Tổng cộng: 09 danh mục 

             

 Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ 

sở y tế công lập. 
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