
           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 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế năm 2021 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 1228/QĐ-BV ngày 25/10/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế năm 2021 phục vụ 

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

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-BV ngày 29/10/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế 

năm 2021 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-BV ngày 05/11/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế năm 2021 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 41/BC-TTĐT  

ngày 16/12/2021 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm dụng 

cụ, vật tư y tế năm 2021 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 Mua sắm dụng cụ, vật tư 

y tế năm 2021 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như 

sau: 

1. Nhà thầu được lựa chọn:  

Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế Thanh Lộc Phát 

Địa chỉ: 198-200 đường Nguyễn Mậu Tài, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng. 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 76.150.000 đồng 

(Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn 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 thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 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 TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BV ngày      /12/2021 của Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT Tên hàng hoá 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Bộ đặt nội khí quản 

trẻ em – sơ sinh 

Hãng SX: Prime  

Nước SX: Pakistan 

01 Bộ 

Loại 3 lưỡi, ánh sáng lạnh xenon 

Chất liệu: Thép không rỉ 

Một bộ bao gồm các chi tiết sau: 

- Lưỡi cong macintosh số 0 dài 58-81mm, độ 

rộng đầu lưỡi 9 mm: 01 Cái; 

- Lưỡi cong macintosh số 1  dài 72-95mm, độ 

rộng đầu lưỡi 9 mm: 01 Cái;       

- Lưỡi cong macintosh số 2 dài 93-116 mm, độ 

rộng đầu lưỡi 13mm: 01 Cái; 

- Bóng đèn: 01 Cái 

- Pin: 02 Cái 

- Cán pin trung: 01 Cái 

- Hộp đựng: 01 Cái 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 3.500.000 3.500.000 

2 

Bộ dây máy thở và 

bình làm ẩm Bennet 

840; người Lớn 

Hãng SX: Galemed 

Nước SX: Đài Loan 

03 Bộ 

Chất liệu: Silicon, loại sử dụng nhiều lần 

Tương thích với máy thở Puritan bennet 840 

dùng cho người lớn.  

Hấp tiệt trùng được.  

Bao gồm: 04 đoạn dây 60cm, 02 Bẫy nước, 01 co 

nối thẳng, 01 Co nối chữ Y, 01 Co nối chữ L. 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 5.200.000 15.600.000 



STT Tên hàng hoá 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

3 

Bộ dây máy thở và 

bình làm ẩm Bennet 

840 sơ sinh 

Hãng SX: Galemed 

Nước SX: Đài Loan 

01 Bộ 

Chất liệu: Silicon, loại sử dùng nhiều lần 

Tương thích với máy thở Puritan bennet 840 

dùng cho sơ sinh 

Hấp tiệt trùng được.  

Bao gồm: 04 đoạn dây 60cm, 02 Bẫy nước, 01 co 

nối thẳng,  01 Co nối chữ Y, 01 Co nối chữ L. 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 3.800.000 3.800.000 

4 

Bóng đèn halogen 

(Halogen Lamp) 

HSX: Osram 

Nước SX: Đức  

10 Cái 

Điện áp : 24v DC 

Công suất : 250W 

Đuôi hai Chân rắc cắm tròn. 

Có chóa tròn, đường kính chóa 5cm                      

Chịu được nhiệt độ: >500ºC 

Dùng cho máy nội soi TMH 

Model: HK-1623 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 450.000 4.500.000 

5 

Dây điện châm đầu 

dẹp 

HSX: Wuji Greatwall 

Nước SX: Trung 

Quốc 

100 

dây 

Dây kẹp kim điện châm chuyên dùng cho máy 

điện châm. (Model: KWD 808I 

Hãng SX: Wuji Greatwall Medical.) 

• Chất liệu dẻo, mềm. 

• Đầu dẹp, 1 dây 2 jack đầu ra kẹp cá sấu. 

• Dài: 1m. 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 35.000 3.500.000 



STT Tên hàng hoá 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

6 

Mask dùng cho máy 

thở BIPAP NL 

HSX: Byond  

NSX: Trung Quốc 

05 Cái 

Mask thở mũi/miệng dùng cho máy thở Bipap 

người lớn; (Model: Ventimotion 2) 

Chất liệu silicone, sử dụng nhiều lần; 

Có thể tháo rời các bộ phận để vệ sinh, hấp tiệt 

trùng; 

Có van chống ngạt và cổng thoát CO2; 

Loại có đệm trán. 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 1.500.000 7.500.000 

7 

Mũ điện não người 

lớn 

HSX: Contec  

Nước SX: Trung 

Quốc 

02 Cái 

Tương thích với Máy điện não MEDIC (Model: 

ME-1;16 channels.) 

Mũ điện não làm bằng vải co giản được, trên mũ 

đính sẵn các điện cực theo vị trí chuẩn. 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 5.000.000 10.000.000 

8 

Quả bóp cho máy 

huyết áp cơ 

HSX: Greetmed  

Nước SX:  

Trung Quốc 

50 Cái 

Bằng cao su  

Bao gồm: - Quả bóp: 1 cái. - Val bi một chiều 1 

cái. - Bộ val đóng xả hơi 1 cái. 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 25.000 1.250.000 

9 

Túi hơi máy huyết 

áp cơ 

HSX: Greetmed  

Nước SX:  Trung 

Quốc 

50 Cái 

Loại túi cao su, hai dây, dùng cho máy đo huyết 

áp người lớn 

Bảo hành: 6 tháng 

Nhóm 6 50.000 2.500.000 



STT Tên hàng hoá 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa 

Phân 

nhóm 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

 

Xe chuyên dụng để 

dụng cụ thuốc vật tư 

cấp cứu 

NSX: Trung Quốc 

01 cái 

Kích thước: (R625 x D475 x C920) mm  

- Vật liệu xe: bằng nhựa cứng, dày 3mm.  

- Mặt trên làm bằng nhựa ABS dày 3 ly  

- Ngăn kéo: 2 ngăn kéo nhỏ; 2 ngăn kéo trung và 

1 ngăn kéo lớn.  

- Có khay kéo làm bằng thép  

- Có khóa trung tâm cho các ngăn kéo  

- Bánh xe cao cấp: 4 cái (2 bánh có khóa, 1 bánh 

tự do và 1 bánh điều hướng).  

Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:  

- 01 Bàn làm việc trượt giấu trong xe  

- 01 Tay đẩy  

- 01 Cây truyền dịch  

- 01 Thùng hủy kim tiêm (0.5 lít, 50*50*100 

mm, dày 2ly)  

- 01 thùng đựng rác thải y tế  

- 01 khay đựng găng tay tiệt trùng  

- 01 kệ để đồ  

- 01 ổ cắm điện 

Bảo hành: 12 tháng 

Nhóm 6 24.000.000 24.000.000 

Tổng cộng   76.150.000 

 

(Số tiền bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.) 
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