
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

              Số:           /QĐ-BV                  Hoài Nhơn, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

Mua sắm máy X-Quang di động phục vụ công tác 

 phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm 

vụ của bệnh viện; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-SYT ngày 30/7/2021 của Sở Y Tế Bình Định 

về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy X- 

Quang di động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bồng Sơn; 

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-TCGĐT ngày 21/9/2021 của tổ chuyên gia thầu 

về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy X- 

Quang di động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bồng Sơn; 

Theo đề nghị của tổ thẩm định thầu tại báo cáo thẩm định số 32/BC-TTĐT  

ngày 22/9/2021 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy 

X- Quang di động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bồng Sơn và các tài liệu liên quan;  

 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy X- 

Quang di động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bồng Sơn như sau: 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Thương mại Trang thiết bị y tế 

Trung Lập 

Địa chỉ: 12 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 490.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn./.) 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước 

Điều 2. Giao cho phòng VTTTB chịu trách nhiệm phối hợp với phòng 

TCKT tham mưu cho Giám đốc việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu đã 

được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.  

Điều 3. Phòng VTTTB, phòng TCKT, đơn vị trúng thầu và các khoa phòng, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

                                                 GIÁM ĐỐC  

                             

   

 

              

                                                                                         Trần Quốc Việt 

     

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BV ngày           /9/2021 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Máy X-

quang di 

động 

Model: 

Ultra 200 

Hãng sản 

xuất: Ecoray 

Co., ltd.,Hàn 

Quốc 

Xuất xứ: 

Hàn Quốc 

01 Máy 

Máy mới 100% 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 

- Nguồn ra: 5.0 kW 

- Dải kV: 40~110kV 

- Dải mA: 25~100mA 

- Dải mAs: 0.32~200mAs 

- Điểm tiêu cự: 1.8mm đơn điểm 

- Múc trữ nhiệt: 28KJ 

- Nguồn điện: 200VAC, 50/60Hz, 01 pha 

- Kèm theo Catologue của thiết bị 

- HDSD Anh, Việt 

Thiết bị đồng bộ 01 hệ thống gồm: 

- Bóng X Quang 

- Máy phát cao tần 

- Bộ chuẩn trực 

- Màn hình hiển thị trên đầu bóng 

- Bảng điều khiển 

Nhóm 4 490.000.000 490.000.000 



STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Tay đỡ bóng 

- Chân phanh 

- Công tắc chụp tay 

- Xe đẩy máy X Quang gắn liền với hệ thống 

máy. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + 

tiếng Việt): 01 bộ 

- Catalo thiết bị (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 

bộ 

II. Tính năng và thông số kỹ thuật: 

1. Bóng X Quang: 

 - Tiêu cự: 1.8mm đơn điểm 

- Dải kV: 40~110kV 

- Dải mA: 25~100mA 

- Dải mAs: 0.32~200mAs 

- Loại: Anode tĩnh 

- Mức trữ nhiệt Anode: 28KJ 

2. Máy phát cao tần: 

- Phương pháp: Biến tần 

- Dải kV: 40~110kV 

- Công suất tối đa: 5.0kW 



STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Dải mA: 25~100mA 

- Dải mAs: 0,32 ~ 200mAs 

3. Bộ chuẩn trực: 

- Tự động đo SID bằng cảm biến siêu âm 

- Tổng lọc: 2.5mm Al tại 75kVp 

- Kích thước vùng tia lớn nhất: 47cm * 47cm 

ở 100cm SID 

- Chiếu sáng: 130 lux ở 100cm SID 

- Đèn: Led trắng 

4. Màn hình hiển thị trên đầu bóng: 

- Màn hình hiển thị LCD, bảng điều khiển 

cảm ứng. 

- Hiển thị thông số: kV, mAs, SID, nhiệt độ 

bóng, thời gian chờ (s) 

5. Bảng điều khiển trên thân máy: 

- Chương trình APR tự động (chương trình 

chụp có thông số cài đặt trước): 128 chương 

trình 

- Các đèn hiển thị thông số kV, mAs, góc đầu 

bóng, SID, nhiệt độ bóng, thời gian chờ 

(giây), trường nhìn Collimation. 

- Các phím chức năng: Thay đổi thông số kV, 

mAs, góc đầu bóng, SID, nhiệt độ bóng, thời 



STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

gian chờ (giây), trường nhìn Collimation. 

6. Tay đỡ bóng: 

- Di chuyển của bóng theo chiều dọc: Từ 

308mm – 1.995mm 

- Di chuyển của bóng theo chiều ngang: 180 

độ 

7. Chân phanh: 

02 hướng chân phanh 

8. Công tắc chụp tay 

9 Môi trường hoạt động: 

- Nguồn điện: 1 pha 50/60Hz, 220VAC 

- Nhiệt độ: 10 – 40 độ C 

- Độ ẩm: 30 – 75% 

10. Xe đẩy máy X quang: 

- Gắn với hệ thống máy: 4 bánh xe quay 360° 

Tổng cộng 
 

490.000.000 

 

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn./. 
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