
           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 11 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng hệ thống X-quang phục vụ 

 công tác khám, chữa bệnh 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 807/QĐ-BV ngày 25/8/2021 của Giám đốc bệnh viện 

về việc phê duyệt dự toán gói thầu Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng hệ thống X-

quang phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BV ngày 31/8/2021 của Giám đốc bệnh viện 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo 

dưỡng hệ thống X-quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-BV ngày 20/10/2021 của Giám đốc Bệnh 

viện về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng hệ thống 

X-quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-TCGĐT ngày 11/11/2021 của Tổ chuyên gia thầu 

về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra, hiệu chỉnh, 

bảo dưỡng hệ thống X-quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn; 

Theo đề nghị của tổ thẩm định thầu tại báo cáo thẩm định số 38/BC-TTĐT  

ngày 15/11/2021 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra, 



hiệu chỉnh, bảo dưỡng hệ thống X-quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và các tài liệu liên quan;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra, hiệu chỉnh, 

bảo dưỡng hệ thống X-quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn như sau: 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế 2H  

   Địa chỉ: 18 đường số 43, phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 32.934.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai 

triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn./.). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn. 

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  

Danh mục trúng thầu 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BV ngày      /11/2021 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Số lần 

 thực hiện 

I Hệ thống X-quang tăng sáng truyền hình 500mA 
Hệ 

thống 
01 12.298.000 12.298.000 

 

01 

Kiểm tra tủ 

điều khiển 

nguồn phát 

tia cao tần 

ZUD-40L 

- Kiểm tra điện áp vào, ra của các mảng 

điều khiển 

- Kiểm tra thông số cài đặt, các giắc cắm 

nối tới tủ điều khiển. 

- Kiểm tra mạch điều khiển mA. 

- Kiểm tra giá trị dòng đốt tóc ở các 

trạng thái chuẩn bị chụp và trạng thái 

phát tia. 

- Kiểm tra mạch điều khiển kV. 

- Kiểm tra mạch đo. 

- Kiểm tra A-nốt quay. 

- Kiểm tra điện áp bóng phát tia. 

- Kiểm tra dòng bóng khi chụp, khi 

chiếu. 

- Kiểm tra hoạt động của mạch đảo tần 

số (Inverter). 

- Kiểm tra hệ thống mã lỗi. 

- Kiểm tra các chức năng tự động (IBS, 

Memory Shot). 

  

  

định kỳ 

6 tháng/lần 

(02 lần/năm) 



STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Số lần 

 thực hiện 

- Kiểm tra các giá trị hiển thị trên mặt tủ 

điều khiển. 

02 

Kiểm tra 

bàn chiếu, 

chụp ZS-

5D 

- Kiểm tra các phần chuyển động (lên 

xuống của bàn, mặt bàn…). 

- Kiểm tra chia phim (Spot film device). 

- Kiểm tra Diafram ở trạng thái chụp tự 

động và không tự động. 

- Kiểm tra hoạt động của các mảng mạch 

điều khiển DTC, SFC... 

  

  

định kỳ 6 

tháng/lần 

(02 lần/năm) 

03 
Bảo dưỡng cáp cao thế (tại thùng cao thế và tại bóng 

phát tia, silicon packing) 
 

   

định kỳ 6 

tháng/lần 

(02 lần/năm) 

II Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số 
Hệ 

thống 
01 18.480.000 18.480.000 

 



STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Số lần 

 thực hiện 

01 

Kiểm tra tủ 

điều khiển 

nguồn phát 

tia cao tần 

- Kiểm tra nguồn điện áp vào/ra của các 

mảng điều khiển 

- Kiểm tra các thông số cài đặt, các giắc 

nối tới tủ điều khiển 

- Kiểm tra mạch điều khiển mA 

- Kiểm tra giá trị dòng đốt tóc khi đặt 

- Kiểm tra mạch điều khiển kV 

- Kiểm tra hoạt động của mạch điều 

khiển IGBT  

- Kiểm tra mạch đo 

- Kiểm tra A-nốt quay 

- Kiểm tra điện áp bóng phát tia 

- Kiểm tra dòng bóng khi chụp 

- Kiểm tra hoạt động của mạch đảo tần 

số (Inverter) 

- Kiểm tra hệ thống báo lỗi 

- Kiểm tra các chức năng tự động (nếu 

có) 

- Kiểm tra các giá trị hiển thị trên mặt tủ 

điều khiển 

 

   

định kỳ 6 

tháng/lần 

(02 lần/năm) 

02 Bảo dưỡng cáp cao thế  

   
định kỳ 6 

tháng/lần 

(02 lần/năm) 



STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Số lần 

 thực hiện 

03 

Kiểm tra 

bàn chụp, 

cột bóng 

- Kiểm tra các mảng mạch điều khiển 

- Kiểm tra chuyển động trượt, xoay của 

bóng phát tia. 

- Kiểm tra chuyển động của toàn bộ cột 

bóng trượt trên mặt sàn. 

- Căn chỉnh lại DIAFRAM. 

- Kiểm tra lại hoạt động của BUCKY 

bàn chụp. 

- Kiểm tra lại trường phát tia trung tâm.  

 

   

định kỳ 6 

tháng/lần 

(02 lần/năm) 

04 

Bảo dưỡng 

tấm nhân 

ảnh kỹ 

 thuật số 

- Lau sạch tấm FPD bằng dẻ mềm và 

quan sát LED báo lỗi hay không 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ 

AeroDR Charger 

- Kiểm tra và cắm lại cáp nối từ AeroDR 

Charger, Access point, AeroDR 

Generator Interface Unit đến AeroDR 

Interface Unit. 

- Mở nắp, lau sạch và thổi bụi cho các bộ 

phận AeroDR Charger, Access point, 

AeroDR Generator Interface Unit, 

AeroDR Interface Unit 

- Kiểm tra phần máy tính điều khiển (PC 

Control) 

- Mở vỏ máy và lau sạch RAM và các 

card khe cắm PCI bằng cồn 90 độ 

 

   

định kỳ 6 

tháng/lần 

(02 lần/năm) 



STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Số lần 

 thực hiện 

- Kiểm tra hoạt động hệ điều hành (OS). 

(Cài lại nếu cần thiết) 

- Kiểm tra kết nối với máy in 

- Kiểm tra kết nối tới Work station (nếu 

có) 

- Kiểm tra phần mềm 

VIEWER/SERVER (nếu có) 

- Kiểm tra và điều chỉnh lại màn hình 

hiển thị. 

III 

- Hỗ trợ xử lý sự cố đột xuất trong suốt thời gian 

hợp đồng. 

- Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại 24/7 cho 

người sử dụng. 

 

 

2.156.000 2.156.000 12 tháng 

 

(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn./.)
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