
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:        /TM-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Giang, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

THƯ MỜI 

 

Kính gửi:  Các công ty, đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết về 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

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

sắm vật tư, hóa chất y tế sử dụng trong chuyên khoa nội thận tiết niệu, lọc máu 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện kính mời quý công ty quan tâm có 

đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá các mặt hàng mà công ty đang cung 

ứng theo các nội dung: 

- Tên danh mục hàng hóa, đơn vị tính, số lượng theo yêu cầu; 

- Thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu hoặc tương đương; 

- Xuất xứ ( hãng, nước sản xuất/ nước chủ sở hữu nếu có); 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020; 

- Giá kê khai theo NĐ 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; 

- Giá đã trúng thầu tại các Bệnh viện được công khai tài chính kết quả đấu 

thầu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế còn thời hạn hiệu lực trong vòng 06 

tháng (có hình ảnh photo kèm theo). 

Giá cho hàng hóa mới 100% đã bao gồm các loại thuế, các loại chi phí bảo 

quản, vận chuyển đến kho của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 

Hạn sử dụng của sản phẩm tối thiểu 01 năm đối với hàng hóa có hạn sử dụng 

từ 02 năm trở lên hoặc ½ hạn sử dụng đối với hàng hóa có hạn sử dụng từ 02 năm 

trở xuống.  

Thời gian cung ứng hàng hóa chậm nhất 05 ngày, kể từ khi nhận được yêu 

cầu của Bệnh viện. 

Thời gian hiệu lực của Báo giá tối thiểu 06 tháng. 



(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Thời gian nhận báo giá: Trước 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2022 tại 

Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang - Đường Lê Lợi, P. 

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ tiếp nhận bản điện tử: 

phongvattutbyt@gmail.com. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, VTTBYT Quỳnh Anh. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-BVĐKT ngày      tháng 10 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

1 
Dung dịch thẩm phân máu 

đậm đặc ( Acid)  

Can 10 lít dd đậm đặc chứa: 

- Natri clorid: 1614,0 g 

- Kali clorid: 54,91 g 

- Calciclorid.2H2O: 97,45 g 

- Magnesi clorid.6H2O: 37,44 g 

- Acid acetic băng: 88,47 g 

- Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít; Can 10 lít. 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Can 1.000 

2 
Dung dịch thẩm phân máu 

đậm đặc ( Bicarbonat)  

Can 10 lít dd đậm đặc chứa: 

- Natri clorid: 305,8  g 

- Natri Bicarbonate: 659,4 g 

- Dinatri edetat.2H2O: 1,0 g 

- Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít; can 10 lít 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Can 4.800 

3 
Kim chạy thận nhân tạo số 

16G, 17G  

- Phương pháp tiệt trùng: Tia Gamma 

- Đầu kim hai mặt vát, thành kim mỏng, lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động mạch. 

- Kích thước kim  

+ 16G: 1,6x25x300 (mm),  

+ 17G: 1,5x20x300 (mm). 

- Cánh kim có thể xoay được, có dấu hiệu giúp nhận biết mặt vát kim, vật liệu bằng Polyethylene. 

- Nguyên liệu sản xuất ống kim: Không chứa DEHP và LATEX. 

+ Ống thông:Thép không gỉ SUS 304 

+ Trục kim: Polyvinyl Clorua 

+ Đường ống: Polyvinyl Clorua 

+ Kẹp nhỏ: Polypropylene. 

- Dầu bôi trơn: Silicone 

* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 

 

Chiếc 10.000 

 Tổng cộng: 03 danh mục   
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