
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH   

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN    
            

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BV-VTTTB Hoài Nhơn , ngày       tháng  4  năm 2021 
    V/v cung cấp các thông tin về  

vật tư, thiết bị của hệ thống khí Oxy  

 

 

Kính gửi: Các  đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế 

 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 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 và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 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; 

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đang có kế hoạch mua sắm, lắp đặt 

hệ thống khí ôxy trung tâm cho các khoa (theo phụ lục 1); số lượng các trang 

thiết bị, vật tư (theo phụ lục 2).  

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính đề nghị các Đơn vị kinh doanh trang 

thiết bị y tế gửi các thông tin về trang thiết bị, vật tư nêu trên; các thông tin bao 

gồm: 

- Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật TTBYT mà Đơn vị đang cung 

cấp/kinh doanh (Mô tả theo Phụ lục IV của Thông tư số 14/2020/TT-BYT) và 

catalogue của thiết bị. 

- Nhóm cụ thể của TTBYT. 

- Giá cụ thể của TTBYT và phụ kiện vật tư. 

(Đơn giá bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển, công thi công lắp đặt 

hoàn chỉnh, hướng dẫn vận hành). 

Đề nghị các Đơn vị gửi các thông tin về trang thiết bị y tế nêu trên theo 

hình thức sau: 

 Bộ văn bản giấy gửi đường bưu điện hoặc trực tiếp về: Bệnh viện ĐKKV  ـ

Bồng Sơn 

Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 
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 File Word báo giá và cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật gửi về địa  ـ

chỉ: 

Email: chauvv@syt.binhdinh.gov.vn; ĐT 0256.3661.131; 0913438793 

Thời gian gửi trước ngày 05/5/2021. 

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. 

                                                                                              

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC    

- Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Trang TTĐTBV ; 

- Lưu: VT, VTTTB. 

                   

 

  Phan Công Định  
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Phụ lục 1 

DỰ KIẾN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CÁC Ổ KHÍ ÔXY ĐẦU RA 

(Kèm theo Công văn số        /BV-VTTTB ngày 23/4/2021  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

Tầng Khoa phòng 
Số 

phòng 

Số 

giƣờng 

Số lƣợng ổ khí 

ôxy đầu ra 

Tầng 01 Khu hồi tỉnh sau mổ 
  

 

 

Phòng hồi tỉnh sau mổ 01 10 06 

Phòng điều trị đặc biệt 01 04 02 

Tầng 02 Khoa Nhi và Nhi sơ sinh 
  

 

 

Phòng bệnh nhân 01 01 06 04 

Phòng cấp cứu nhi 01 06 06 

Phòng cấp cứu nhi sơ sinh 01 06 04 

Phòng sơ sinh nhi thiếu tháng 01 06 03 

Tầng 1 Khoa Phụ Sản 
  

 

 

Phòng sinh 01 01 03 03 

Phòng sinh 02 01 03 03 

Phòng hậu phẫu 01 01 03 03 

Phòng hậu phẫu 02 01 03 03 

Phòng thủ thuật 02 02 02 

Tổng cộng 11 52 39 
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Phụ lục 2 

DỰ KIẾN DANH MỤC, SỐ LƢỢNG CAC THIẾT BỊ 

 CỦA HỆ THỐNG KHI OXY 

(Kèm theo Công văn số        /BV-VTTTB ngày 23 /4/2021  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

TT Danh mục ĐVT 
Số 

lƣợng 

I Phần thiết bị, vật tƣ   

01 Bộ điều phối ôxy tự động 12 bình (02 nhánh, mỗi nhánh 06 

bình) 

Bộ 01 

02 Hộp van chặn kèm báo động khu vực (01 loại khí O2) Bộ 03 

03 Van cách ly ngắt tay đường kính 15mm Cái 11 

04 Bộ điều chỉnh ôxy kèm bình làm ẩm Bộ 35 

05 Đầu cắm nhanh và tương thích với đầu khí ôxy Cái 35 

II Phần cung cấp, lắp đặt đƣờng ống dẫn khí y tế   

06 Cung cấp, lắp đặt ống đồng y tế Ø12mm, dày 0,6mm 100m 1,000 

07 Cung cấp, lắp đặt ống đồng y tế Ø15mm, dày 0,7mm 100m 1,092 

08 Cung cấp, lắp đặt ống đồng y tế Ø22mm, dày 0,9mm 100m 0,970 

09 Cung cấp, lắp đặt cút đồng y tế, đường kính 12mm Cái 70 

10 Cung cấp, lắp đặt cút đồng y tế, đường kính 15mm Cái 59 

11 Cung cấp, lắp đặt cút đồng y tế, đường kính 22mm Cái 46 

12 Cung cấp, lắp đặt T đồng y tế, đường kính 15mm Cái 51 

13 Cung cấp, lắp đặt T đồng y tế, đường kính 22mm Cái 11 

14 Cung cấp, lắp đặt côn thu đồng y tế, đường kính 15-12mm Cái 53 

15 Cung cấp, lắp đặt côn thu đồng y tế, đường kính 22-15mm Cái 23 

16 Cung cấp, lắp đặt nối đồng y tế, đường kính 12mm Cái 98 

17 Cung cấp, lắp đặt nối đồng y tế, đường kính 15mm Cái 57 

18 Cung cấp, lắp đặt nối đồng y tế, đường kính 22mm Cái 35 

19 Cung cấp, lắp đặt giá treo (gồm ty, tán, tích kê, sắt, V, U, 

cùm Ômega inox, ống nhựa lót ống, kẹp nhựa, Superlon)  

Bộ 200 

20 Cung cấp, lắp đặt máng nhôm kích thước 75x37mm m 70 

21 Cung cấp, lắp đặt máng cáp sơn tĩnh điện  kích thước 

60x40mm, dày 1,2mm (bao gồm cả nắp đậy) 

m 50 
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