UBND TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2250 /SYT-KHTC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2021

Về việc đề nghị cung cấp thông tin danh
mục hàng hóa phục vụ công tác phòng
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị
phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Để phục vụ công tác lập dự toán cho kế hoạch mua sắm, Sở Y tế tỉnh Quảng
Ninh đề nghị 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 thiết bị theo như tên, số lượng tại phụ lục 1.
(Cấu hình cung cấp tại phụ lục 2 là thông tin để đơn vị cung cấp tham khảo
lập báo giá, đơn vị có thể báo giá cấu hình tương đương)
2. Yêu cầu báo giá:
+ Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá.
Trong báo giá đơn vị cung cấp các thông tin về:
+ Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị mà đơn vị cung cấp.
+ Số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (đối với các thiết bị phải
đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu).
+ Nhóm cụ thể của từng chủng loại (chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế
theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế).
+ Phân loại A, B, C, D (chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế).
+ Giá cụ thể của từng chủng loại, thành tiền và chi phí dịch vụ liên quan
(nếu có) để thực hiện việc cung cấp, lắp đặt tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Quảng Ninh. Các thông tin liên quan đến thời gian bảo hành, bảo trì thiết bị và các
thông tin cần thiết khác.
(Đơn vị chào giá chi tiết, tối thiểu gồm các nội dung theo phụ lục 3)
3. Cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật gồm:
Catalogue, bảng tính năng kỹ thuật sản phẩm (Technical Specifications) bản chính

2

tiếng Anh (bắt buộc) và bản dịch tiếng Việt, các tài liệu kỹ thuật khác để chứng
minh thông số kỹ thuật hàng hóa.
4. Cung cấp kèm theo hợp đồng các thiết bị tương tự đã giao dịch trong thời
gian 12 tháng gần đây (nếu có).
Quý Công ty, đơn vị gửi báo giá, tài liệu kèm theo, 01 USB lưu bản mềm
các tài liệu mà đơn vị cung cấp đến Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh bằng cách gửi trực
tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện trước 09 giờ 00 ngày 04/6/2021.
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.
Thông tin liên hệ: Nguyễn Huy Phong, số điện thoại: 0936.965.887.
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, KHTC12.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tuấn

3

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ
(Kèm theo Công văn số 2250 /SYT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2021)
TT
1
2

Danh mục
Hệ thống tách chiết ADN/ARN tự động
Hệ thống Real time PCR

Số lượng
4
2

Đơn vị tính
Hệ thống
Hệ thống

4

PHỤ LỤC 2
CẤU HÌNH CUNG CẤP
(Kèm theo Công văn số 2250 /SYT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2021)
STT

1

2

Cấu hình cung cấp của hàng hóa (chỉ có tính chất tham khảo)
Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 máy
Bộ kít tách chiết DNA/RNA tự động: 01 bộ (≥ 48 test)
Hệ thống tách chiết
Phụ kiện tiêu chuẩn, chạy thử, lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
ADN/ARN tự động
UPS online ≥ 01 KVA: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.
Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Cấu hình cung cấp:
Máy chính (bao gồm Bộ gia nhiệt và Mô-đun phản ứng quang học): 01 bộ
Phần mềm phân tích dữ liệu: 01 bộ
Máy vi tính để bàn: 01 bộ
Màn hình ≥ 19.5 inch: 01 bộ
Hệ thống Real time PCR
Bộ lưu điện ≥ 2 KVA online : 01 cái
Máy in màu: 01 cái
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn, hóa chất chạy thử: 01 bộ
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Tên hàng hóa

PHỤ LỤC 3
BIỂU MẪU CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 2250 /SYT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2021)

STT

Tên hàng hóa,
thiết bị

Cấu hình, thông số kĩ thuật của
hàng hóa

(1)

(2)

(3)

1

Thiết bị A

Model/Mã:
Hãng sản xuất:
Hãng chủ sở hữu
Nước sản xuất/ Xuất xứ:
I. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất
năm 2020 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO …
II. Cấu hình cung cấp
…
III. Thông số kỹ thuật:
…

Số đăng
ký lưu
hành
hoặc giấy
phép
nhập
khẩu
(4)
1234/GP
NK...

Đơn vị
tính

(5)
Cái

Số
lượ
ng

Đơn giá (đã
bao gồm
VAT)
(VND)

Chi phí
dịch vụ
liên
quan

(6)

(7)

(8)
...
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...

...

Ghi chú:
- (3) Cấu hình thông số kỹ thuật của hàng hóa: Đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin:
+ Model/ Mã, hãng sản xuất, hãng chủ sở hữu, nước sản xuất/ xuất xứ;
+ Cấu hình cung cấp;
+ Thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị.

Thành tiền
(VND)

(9) = (6)x(7) + (8)

...

Phân
loại
(A, B,
C, D)

Phân
nhóm theo
TT
14/2020

Ghi
Chú

(10)
A

(11)

(12)
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- (4) Số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu: nếu hàng hóa không có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu thì giải thích lý do
và ghi rõ không có hoặc không cần theo quy định nào.
- (10) Phân loại của hàng hóa, thiết bị (A, B, C, D), chỉ yêu cầu đối với trang thiết bị y tế.
- (11) Phân nhóm theo TT 14/2020: là phân nhóm của trang thiết bị y tế bị theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của
Bộ Y tế. Nếu hàng hóa không phân nhóm thì ghi rõ “Không phân nhóm” và giải thích tại sao.
Đơn vị chào thiếu các thông tin theo quy định về hàng hóa, bản chào của đơn vị sẽ không được chấp nhận.

