
Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: "Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 và que thu mẫu tỵ hầu phục vụ 

công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết Quý II năm 2022"
Thuộc Dự toán " Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS- CoV-2 và que thu mẫu tỵ hầu phục 

vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết Quý II năm 2022"                                                      

ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Kiến Tạo

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ - BV ngày     /4/2022 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

TT
Mã số 

đấu 
thầu

Phân nhóm 
theo 

TT14/2020/T
T-BYT

Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật Nước sản 
xuất

Nhà sản 
xuất

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 
trúng 
thầu

 Đơn giá 
trúng thầu 
đã có VAT 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

1 I1 Nhóm 6 Que thu mẫu tỵ 
hầu

Tăm bông tiệt trùng cán nhựa mềm, đầu que chứa chổi 
lông/bông lấy mẫu.

Kích thước chổi lông: 3 x 3 x 20 mm.
Tay cầm: có khấc bẻ ở vị trí 80mm, đường kính 1: 

2,5mm, đường kính 2: 1mm, Chiều dài: 149 mm, chất 
liệu: nhựa ABS

Gói 1 que tiệt trùng

Trung 
Quốc

Chengwu 
Medical 
Products 
Factory/ 
Trung 
Quốc

Que 3.000      1.200,00        3.600.000,00 

2 I2 Nhóm 4

Khay thử xét 
nghiệm kháng 
nguyên vi rút 
SARS-CoV-2

* Thành phần gồm: khay thử, ống chiết mẫu nhỏ giọt, 
que lấy mẫu dịch tỵ hầu tiệt trùng, nắp bộ lọc.

- Độ nhạy ≥ 90%
- Độ đặc hiệu ≥ 99%

Trung 
Quốc

Getein 
Biotech, 

Inc/Trung 
Quốc

Test 7.000    40.400,00    282.800.000,00 

Tổng số: 02 mặt hàng Tổng cộng  286.400.000,00 

Tổng số tiền bằng chữ:  Hai trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn.
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