UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 242/SYT-KHTC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Về việc đề nghị cung cấp thông tin giá:
vật tư, thiết bị, trang thiết bị y tế cho dự án
Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ
truyền tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm Chủ đầu tư
dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh.
Để phục vụ công tác lập dự toán cho kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết
bị cho dự án. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đề nghị các quý Công ty, đơn vị cung cấp
một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán, cụ
thể như sau:
1. Báo giá các trang thiết bị y tế. Nội dung các mặt hàng yêu cầu báo giá
gồm: Tên thiết bị, vật tư và cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật, dây chuyền
công nghệ (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Yêu cầu báo giá: Trong bảng báo giá nêu rõ đơn giá, thành tiền và chi phí
dịch vụ liên quan (nếu có) để thực hiện việc cung cấp, lắp đặt. Các thông tin liên
quan thời gian bảo hành bảo trì thiết bị và các thông tin cần thiết khác.
Đối với báo giá thiết bị y tế chuyên dùng: Trong báo giá cần phân nhóm
thiết bị cùng các tài liệu xác định việc phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TTBYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.
2. Cung cấp kèm theo các tài liệu
- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
gồm: Catalogue, bảng tính năng kỹ thuật sản phẩm (Technical Specifications) bản
gốc tiếng Anh (bắt buộc) và bản dịch tiếng Việt cho các vật tư, thiết bị cung cấp.
- Các tài liệu về ủy quyền bán hàng, đại lý phân phối hoặc các tài liệu
tương đương;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Hợp đồng các thiết bị tương tự đã thực hiện cung cấp, lắp đặt trong thời
gian 12 tháng gần đây (nếu có).
Quý Công ty, đơn vị gửi báo giá và tài liệu chứng minh kèm theo đến Sở
Y tế tỉnh Quảng Ninh bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
trước ngày 25/01/2021.
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Nơi nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ:
Tầng 19 Trụ sở Liên cơ quan số 03, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh rất mong sự hợp tác của các Quý Công ty, đơn
vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Sở Y tế (đăng tải trên trang
TT điện tử của SYT);
- Lưu: VT, KHTC9.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hưng
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CHI TIẾT THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ XIN BÁO GIÁ
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP MỞ RỘNG BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ
TRUYỀN QUẢNG NINH
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Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
(Model, hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ, cấu hình
cung cấp, thông số kỹ thuật)
Giường bệnh nhân (kèm tủ đầu giường)
Model: HF1176; HF1932
Hãng sản xuất: Narang Medical
Xuất xứ: Ấn Độ
Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2019 trở về sau
Thiết bị mới 100%
Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Giường quay tay kèm bàn ăn: 01 cái
Cọc truyền: 01 cái
Đệm: 01 bộ
Kẹp đầu giường: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh- Việt: 01 bộ
Tủ đầu giường: 01 cái.
Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh- Việt: 01 bộ
Yêu cầu kỹ thuật:
Giường điều khiển bằng tay quay
Model: HF1176
Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng, đỡ chân bằng hai tay quay
Kích thước: L 2180 x W 980 x H 500mm (±5%)
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS
Tay chắn hai bên bằng nhôm, có nút khóa/mở, nâng lên/thu
gọn
Bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại.
Mặt giường nằm được phủ epoxy và lớp kháng khuẩn
Bánh xe chống ồn, có khóa hãm riêng biệt
Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường
Độ dày đệm 10cm
* Tủ đầu giường
Model: HF1932
Kích thước: L 475 x W 470 x H 755mm
Mặt tủ làm bằng nhựa ABS
Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo

Đơn vị

Số
lượng
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Tên vật tư, thiết bị, chủng loại
(Model, hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ, cấu hình
cung cấp, thông số kỹ thuật)
Ghế chờ bệnh nhân
Model: GHC.4
Hãng sản xuất: Hải Hà
Xuất xứ: Việt Nam
Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2019 trở về sau
Hàng hóa mới 100%.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Ghế loại bốn chỗ và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 chiếc
Thông số kỹ thuật:
Kết cấu ghế được cắt gấp toàn bộ trên máy CNC
Số chỗ ngồi: 04 chỗ
Mặt ghế: dập liền bằng Inox tấm SUS 304 dày 1 mm
Mặt ghế đột các lỗ thoáng
Chân ghế làm bằng: Inox tấm dày 2mm.
Tay vịn của ghế làm bằng: Inox tấm dày 3mm
Xương khung đỡ toàn bộ mặt ghế bằng: Sắt hộp 40x80mm;
độ dầy 1,8mm sơn tĩnh điện.
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