
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH   

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN    
            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BV-VTTTB    Hoài Nhơn , ngày      tháng 7 năm 2021 
    V/v Mời chào giá máy đo SPO2 

 

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 nhu cầu mua sắm thiết bị y 

tế: Máy đo SPO2 cầm tay; số lượng; cấu hình thông số kỹ thuật theo bảng sau: 

TT TÊN HÀNG HÓA ĐVT 
 SỐ  

LƯỢNG 

PHÂN 

NHÓM 

THEO 

TT14 

01 Máy đo độ bão hoà ôxy trong máu SpO2 

(dạng cầm tay) 

A. Yêu cầu chung: 

- Máy mới 100%, năm sản xuất từ 2020 trở 

đi. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Môi trường hoạt động tối đa: 

+ Nhiệt độ: 300 C 

   + Độ ẩm: 80% 

- Nguồn điện cung cấp:  

   + Đầu vào: 100~240V (50/60Hz), 1.2A 

        + Đầu ra: DC 5V, 2.0A 

B. Cấu hình: 

- Máy chính: 01 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 

  + Cáp nối dài và đầu dò cảm biến SpO2 cho 

người lớn: 01 cái. 

  + Bộ chuyển đổi điện adapter và dây 

nguồn: 01 cái. 

  + Pin lắp sẵn trong máy 
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- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 

C. Tính năng kỹ thuật 

- Màn hình màu cảm ứng 4.3 inch. 

- Điều chỉnh độ sáng màn hình 5 mức. 

- Kiểu cầm tay. 

- Hiệu suất đo SpO2 chính xác ngay cả khi 

lưu lượng máu lưu thông ở mức thấp hoặc có cử 

động của bệnh nhân. 

- Thời gian làm việc liên tục lên đến 8 giờ 

với pin có thể sạc lại. 

- Bộ sạc DC 5V với đầu cắm Micro – USB. 

Pin có thể sạc với cổng USB bên ngoài. 

- Thích hợp cho người lớn. 

- SpO2 tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 80601-

2-61:2011. 

- Dải đo SpO2: 0 ~ 100%. 

- Độ phân giải: 1%. 

- Độ chính xác (70 ~ 100%):  

- Dải đo nhịp tim: 25  đến 250 nhịp/phút. 

- Độ phân giải: ± 1 nhịp/phút. 

- Độ chính xác: ±2 nhịp/phút. 

- Báo động SpO2 cao, thấp và đưa ra các 

cảnh báo bằng thông báo. 

- Mức âm lượng báo động: 0 đến  9. 

- Pin: Kiểu pin Li-ion 3.7V, 4400mAh. 

02 Máy đo độ bão hoà ôxy trong máu SpO2 

(dạng kẹp ngón tay)  

- Theo dõi được 3 thông số SpO2, nhịp mạch, 

và chỉ số tưới máu (PI) không xâm lấn 

- Màn hình OLED hai màu, với 4 chế độ hiển 

thị, tự động xoay 4 chiều 

- Dải đo SpO2: 0-100% (±2%) 

- Dải đo nhịp mạch: 30-250 nhịp/phút (± 2 nhịp) 

- Dải đo PI: từ 0 ~ 20% 

- Có thể thay đổi chiều màn hình bằng nút bấm 

trên máy. 

- Tự động tắt máy khi không có tín hiệu sau 5 
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giây.  

- Nguồn hoạt động: 2 pin tiểu AAA nhỏ 1.5V 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đề nghị các Đơn vị kinh doanh trang thiết bị y 

tế gửi báo giá các trang thiết bị y tế nêu trên; báo giá bao gồm: thuế VAT, chi 

phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, hướng dẫn vận hành. 

Thời gian cung cấp hàng hóa: thực hiện ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực. 

Đề nghị các Đơn vị gửi báo giá và 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: 

Văn thư- Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

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

Bình Định. 

  Bảng Scan báo giá, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và cataloge gửi 

về địa chỉ: 

http://bvbs150798.com/trang-cung-cap-thong-tin-nha-thau/ 

Do nhu cầu cấp bách cần phải có thiết bị để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 nên quý Công ty gửi thông tin chậm nhất đến 16 giờ ngày 

01/7/2021. 

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 TTĐT BV; 

- Lưu: VT, VTTTB. 

                   

 

   Phan Công Định  
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