SỞ Y TẾ HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50 /TB-BV

Hà Giang, ngày 03 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm trang thiết bị năm 2022
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y
tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế
công lập;
Căn cứ Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ
Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số
14/2020/TT-BYT;
Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KTTH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của
UBND tỉnh Hà Giang về việc Tham mưu giải quyết đề nghị của Bệnh viện đa
khoa tỉnh về chủ trương thay đổi 02 danh mục trang thiết bị gói thầu mua sắm
thiết bị;
Căn cứ Công văn số 641/SXD-QLXD ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây
dựng Hà Giang, về việc giải quyết đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chủ
trương thay đổi 02 danh mục trang thiết bị gói thầu mua sắm thiết bị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học Bệnh viện ngày 03 tháng 6 năm
2022.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thực hiện công khai thông tin về nhu cầu
thực hiện gói thầu số 05 (thay đổi 02 danh mục thiết bị Máy sấy và Hệ thống khí
y tế) theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.
Báo giá (theo Mẫu tại phụ lục 2 đính kèm Công văn này) của Quý đơn vị để
trong túi clear bag dán kín băng dính để Bệnh viện khử khuẩn theo quy định phòng
chống dịch (nếu cần thiết), mặt ngoài ghi người nhận là Ths Nguyễn Văn Trung
– Phó phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Tổ
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10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) hoặc email của Bệnh viện là
benhvienhg@gmail.com
Thời gian nhận báo giá trước ngày 14 tháng 6 năm 2022.
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh Hà Giang;
- Đăng website Sở Y tế Hà Giang;
- Đăng website Bệnh viện;
- Lưu: VT, Hồ sơ thầu (KT Trung).

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng
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Hệ thống
khí y tế

Phụ lục 1
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Thông số kỹ thuật

tháng

năm 2022
ĐVT

SL

1. Bồn Oxy lỏng 5m3 (Bồn chứa khí hóa lỏng) Hệ
- Hãng sản xuất: CNCD
thống
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: CFL 5/1.6
Mới 100% Sản xuất năm: 2021 trở về sau
Dung tích: 4800L
Công suất hiệu quả: 4320L
Áp suất thiết kế: 1.68Mpa
Áp suất làm việc: 1.6Mpa
Trọng lượng bồn: 3087KG
Vật liệu đường ống dẫn bên ngoài bồn: S30408
Chất liệu bên ngoài: Q245R
Bộ hóa hơi: 80M3/ h
Nhiệt độ thiết kế: -196°C~50°C
Tốc độ bay hơi: ≤0,45/D
Kích thước: 2400x2173x3036mm
Hệ
2. Hệ thống khí nén trung tâm
Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01
thống
Tiêu chuẩn sản xuất: ISO9001-2015
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Kiểu máy: Trục xoắn
Loại máy: Trục xoắn/ không dầu (Scross)
Chế độ hoạt động: Tự động
Lưu lượng đầu ra: 1200 l/p
Áp lực thiết kế : 4bar
Áp suất làm việc: 0.8Mpa
Công suất tiêu thụ: 11Kw
Điện áp: 380V/3 Phase/50Hz
Nhiệt độ môi trường: 0 đến 45°C
Độ ồn: 56 dB
Cấu hình bao gồm:
Hãng sản xuất: Leadway
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy nén Scroll (Model: HK-Z12/08-S1)
01 Máy sấy khí tác nhân lạnh
Filter lọc khuẩn gồm:
01 Bộ lọc thô
01 Bộ lọc tinh
01 Bộ lọc Khuẩn (Carbon)
01 Bồn tích áp: 1000 lít (Mua tại Việt Nam)

01

01
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3. Hệ thống Máy hút trung tâm
Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01
Tiêu chuẩn sản xuất: ISO9001-2015
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Kiểu máy: Cánh gạt
Loại máy: Cánh gạt trong môi trường dầu
Chế độ: Tự động theo cài đặt
Lưu lượng thiết kế: 250m³/hr
Công suất: 7,5Kw
Điện áp: 400V/3 Phase/50Hz
* Cấu hình
Hãng sản xuất: DooVac
Nước sản xuất: Hàn Quốc
02 Máy hút (Model: MVO - 251)
02 Filter lọc khuẩn
01 Tủ điều khiển (Mua tại Việt Nam)
01 Bồn tích áp: 1000L (Mua tại Việt Nam)
4. Ổ khí oxy
Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01
Tiêu chuẩn sản sản xuất: EN ISO 13485-2016
Nhà sản xuất: Gentec
Nước sản xuất: China
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Model: 3826-O-SP10-S/W
Thông số kỹ thuật
Loại (Type): DIN
Áp lực làm việc: 5 bar (±0,5bar)
Áp lực làm việc: 10 bar
Lưu lượng làm việc: 40 l/p (± 3 lít)
Chế độ standby: 02 (Tạm cắm và cắm hoạt
động)
Chế độ bảo dưỡng: Có van khóa 1 chiều khi
cần bảo dưỡng
Đường ống đầu vào: 10mm
5. Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm
Tiêu chuẩn sản sản xuất: EN ISO 13485-2016
Nhà sản xuất: NINGBO CBMT (CBM Tech)
Nước sản xuất: China
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Model: LYX-AC
Thông số kỹ thuật
Loại đầu cắm: DIN
Áp lực làm việc: 5 bar (±0,5bar)
Áp lực tối đa: 10 bar
Lưu lượng làm việc: 0-15l/p (± 0.3 lít)

Hệ
thống

01

Bộ

37

Bộ

37
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Dung tích bình làm ẩm: 200ml
6. Ổ khí hút
Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01
Tiêu chuẩn sản sản xuất: EN ISO 13485-2016
Nhà sản xuất: Gentec
Nước sản xuất: China
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Model: 3826-V-SP10-S/W
Thông số kỹ thuật
Loại (Type): DIN
Áp lực làm việc: 5 bar (±0,5bar)
Áp lực làm việc: -0,6 bar
Lưu lượng làm việc: 40 l/p (± 3 lít)
Chế độ standby: 02 (Tạm cắm và cắm hoạt
động)
Chế độ bảo dưỡng: Có van khóa 1 chiều khi
cần bảo dưỡng
Đường ống đầu vào: 10mm
7. Bộ hút dịch gắn tường
Nhà sản xuất: Medicop
Nước sản xuất: Slovenia
Theo tiêu chuẩn: ISO9001-2015
Năm sản xuất: 2020 trở về sau
Ký mã mã hiệu sản phẩm: 1510006
Thông số kỹ thuật
- 01 đầu cắm đực chuẩn DIN cho khí hút
- 01 Bộ điều chế áp lực hút
- 01 bình đựng dịch 1000ml
- 01 bộ dây dẫn dịch Silicone
8. Ổ khí nén
Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 02-01
Tiêu chuẩn sản sản xuất: EN ISO 13485-2016
Nhà sản xuất: Gentec
Nước sản xuất: China
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Model: 3826-A-SP10-S/W
Thông số kỹ thuật
Loại (Type): DIN
Áp lực làm việc: 5 bar (±0,5bar)
Áp lực làm việc: 10 bar
Lưu lượng làm việc: 40 l/p (± 3 lít)
Chế độ standby: 02 (Tạm cắm và cắm hoạt
động)

Bộ

10

Bộ

10

Bộ
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Chế độ bảo dưỡng: Có van khóa 1 chiều khi
cần bảo dưỡng
Đường ống đầu vào: 10mm
9. Đầu cắm nhanh khí oxy
Tiêu chuẩn sản sản xuất: ISO9001-2015 và EN
ISO 13485-2016
Nhà sản xuất: Gentec
Nước sản xuất: China
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Model: 3116-Oxy-NT2
10. Đầu cắm nhanh khí nén
Tiêu chuẩn sản sản xuất: ISO9001-2015 và EN
ISO 13485-2016
Nhà sản xuất: Gentec
Nước sản xuất: China
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Model: 3116-Air-NT2
11. Báo động 4 loại khí - O2, A, Vc, CO2
Tiêu chuẩn sản sản xuất: ISO9001-2015
Nhà sản xuất: Medicop
Nước sản xuất: Slovenia
Năm sản xuất: 2020 trở về sau
Ký mã hiệu sản phẩm: 1022072
12. Van cách ly D15 (Mua tại Việt Nam)

Cái

15

Cái

09

Bộ

01

Cái

13

13. Van cách ly D22 (Mua tại Việt Nam)
14. Ống đồng
Tiêu chuẩn sản xuất: Ống đồng chuẩn cho khí y
tế EN 13348 và ISO9001-2015
Nhà sản xuất: Jintian
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Cung cấp và lắp đặt ống đồng D15

Cái

1

M

325

Cung cấp và lắp đặt ống đồng D22

M

85

Cung cấp và lắp đặt ống đồng D28

M

30

Cung cấp và lắp đặt măng xông D15

Cái

110

Cung cấp và lắp đặt măng xông D22

Cái

30

* Phụ kiện đồng
Mua tại Việt Nam
14.1 MĂNG XÔNG

6

Cung cấp và lắp đặt măng xông D28
14.2. CÚT ĐỒNG 90 ĐỘ D12
Cung cấp và lắp đặt cút đồng 90 độ D15
Cung cấp và lắp đặt cút đồng 90 độ D22
Cung cấp và lắp đặt cút đồng 90 độ D28
14.3. TÊ ĐỒNG
Cung cấp và lắp đặt tê đồng D15
Cung cấp và lắp đặt tê đồng D22
Cung cấp và lắp đặt tê đồng D28
14.4. CÔN THU
Cung cấp và lắp đặt côn thu D22-15
Cung cấp và lắp đặt côn thu D28-15
Cung cấp và lắp đặt côn thu D28-22
14.5. LẮP ĐẶT KHÁC
Cung cấp và lắp đặt ống nhựa bảo vệ ống
40x100 nổi tường
Vật tư phụ lắp đặt
Kiểm định toàn bộ hệ thống
II

Máy sấy

MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP
Model: DE 75
Hãng sản xuất: Accurate technologies Co.,
Ltd
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất tối đa: 34 kg.
Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: 922 mm. Rộng: 910 mm.
- Dung tích: 0.61 cu m.
- Động cơ: 0.75 kW.
- Công suất quạt khí: 0.75 kW.
- Kích thước (DxRxC) (mm): 980 *1270*1920.
- Điện:
+ Lưu lượng không khí (cmm): 25.48.
+ Công suất làm nóng (kw): 36.
+ Đường kính Ống xả (mm): 203.

Cái

12

Cái
Cái
Cái

181
34
18

Cái
Cái
Cái

54
16
06

Cái
Cái
Cái

16
02
04

M

100

Lô
Hệ
thống

01
01
1
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Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Số ĐT:
……………, ngày …….. tháng………năm………
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
“Tên đơn vị” gửi bảng báo giá hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh
viện, chi tiết như sau:
Đơn
Đơn
Thành
Tên danh mục dịch
Mô tả dịch
Số
TT
vị
giá
tiền
vụ
vụ
lượng
tính

Tổng
Giá trên đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
Tạm ứng:
Thời hạn thanh toán:
……
Đại diện đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Chữ ký mực xanh và đóng dấu
tươi mực đỏ.
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