
        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 02 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) 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 2028/QĐ-BV ngày 20/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt chủ trương mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục 

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

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BV ngày 27/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) 

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

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BV ngày 31/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ 

di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BV ngày 13/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng 

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



Xét theo đề nghị của tổ thẩm định thầu tại báo cáo thẩm định số 43/BC-TTĐT  

ngày 28/01/2022  về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đèn 

thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) 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 đèn thủ thuật 

(Đèn mổ di động 5 bóng LED) 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 Đỉnh Cao  

Địa chỉ: Thôn Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 36.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu 

triệu bảy 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: 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      /02/2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

TT Tên thiết bị Đặc điểm/Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

theo TT 14 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

01 

Đèn thủ thuật 

(Đèn mổ di động 

5 bóng LED) 

Model: KL05L.III 

- Hãng sản xuất: 

Keling 

Nước sản xuất: 

Trung Quốc 

1.Yêu cầu chung: 

- Máy mới 100% 

- Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau 

- Đaṭ tiêu chuẩn: ISO13485 

- Nguồn điện cung cấp: 220v ± 10% 

- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 – 35oC. 

                                        + Độ ẩm: ≥ 80%. 

2.Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

- Cường độ sáng của đèn: 50.000 Lux  

- Nhiệt độ màu: 4000 ± 500 K 

- Có thể điều chỉnh hướng ánh sáng và độ hội tụ: ≥ 500 

- Chỉ số tạo màu: 100 ≥ Ra ≥ 85 

- Giá trị tổng bức xạ: < 6 mW/m2lx 

- Tổng bức xạ: ≤ 600 W/m2 

- Nguồn cung cấp: 220V ± 10% 50Hz  

- Công suất nguồn: 150 VA 

- Công suất bóng đèn: 125W 

- Điện áp bóng đèn : 24 V 

Nhóm 6 02 Cái 18.375.000 36.750.000 

Tổng cộng    36.750.000 

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./) 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-09T08:46:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Quốc Việt<viettq@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-09T08:51:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-09T08:51:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-09T08:51:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




