
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: /BV-KD Hoài Nhơn, ngày tháng 5 năm 2022
V/v Xin báo giá VTYT

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/ kinh doanh vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đang tiến hành mua sắm một số mặt hàng
vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng
Sơn đến hết tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau:

STT

Nhóm theo
TT

14/2020/TT-
BYT

Tên hàng
hóa Quy cách kỹ thuật/ đóng gói Đơn vị

tính
Số

lượng
Ghi
chú

1 N3 Nẹp xương
hàm

Nẹp 8 lỗ titanium vàng , dày
1,0mm, rộng 5,0mm và 8 vít
titanium vàng tự taro đầu chữ
thập, phù hợp với tuốc-nơ vít
Rebstock Instruments GmbH

Bộ 15

2 N3 Nẹp xương
hàm

Nẹp 6 lỗ titanium vàng, dày
1,0mm, rộng 5,0mm và 6 vít
titanium vàng tự taro đầu chữ
thập, phù hợp với tuốc-nơ vít
Rebstock Instruments GmbH

Bộ 15

3 N6
Tay dao mổ
điện dùng 1

lần

Cáp nối dài 3m, đóng gói vô
trùng 1 cái/túi, kiểu giắc cắm
dẹt 3 chân, 2 nút bấm tay dao,
đầu dao hình kiếm, có nút bảo

vệ. Chứng nhận CE

Cái 600

4 N5 Giấy in
nhiệt

Kích thước: rộng 110mm x
dài 20m phù hợp với máy
siêu âm Sony. Chứng nhận

ISO

Cuộn 150
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STT

Nhóm theo
TT

14/2020/TT-
BYT

Tên hàng
hóa Quy cách kỹ thuật/ đóng gói Đơn vị

tính
Số

lượng
Ghi
chú

5 N6 Băng bó bột
Chất liệu thạch cao. Kích
thước: 15cm x270cm (hoặc
tương đương). Bì 1 cuộn

Cuộn 600

6 N6
Catheter
tĩnh mạch
trung tâm

Kim dẫn đường thẳng, dây
kim loại dẫn đường mềm dẻo,
tránh vặn xoắn, đầu chữ J
giảm tổn thương khi luồn -
Có kim nong bằng nhựa -
Catheter bằng chất liệu

polyurethan chiều dài 20cm,
2 nòng, đường kính nòng

G18,G20

Cái 100

7 N6
Dây nối
bơm tiêm
điện

Chất liệu PVC y tế trong suốt,
không độc tố. Kích thước
đường kính trong 1,5mm,
chiều dài các cỡ 140cm-

150cm

Cái 250

Tổng cộng: 07 mặt hàng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đề nghị các Cơ sở sản xuất/ kinh doanh
cung cấp báo giá các mặt hàng trên với các nội dung:

1. Các mặt hàng này do đơn vị sản xuất/ kinh doanh theo giấy phép kinh doanh.
2. Mặt bằng giá: Phổ biến trên thị trường tại thời điểm báo giá đến hết tháng 6

năm 2022.
3. Báo giá có hiệu lực đến hết tháng 6 năm 2022.
4. Giá của mặt hàng này bao gồm tất cả các chi phí: Thuế giá trị gia tăng, chi

phí vận chuyển đến tận kho của khoa Dược - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.
5. Số lượng báo giá: 01 bản gốc.
6. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 13/5/2022 đến hết 15 giờ 30 phút ngày

17/5/2022.
7. Thời gian mở báo giá là 15 giờ 50 phút ngày 16/5/2022.
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8. Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện
Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị Xã Hoài Nhơn, Bình Định.
ĐT: 02563 861 639

Ngoài bì cần ghi rõ: “Chào giá các mặt hàng vật tư y tế’’, không mở trước 15 giờ
50 phút, ngày 16/5/2022.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý Công ty!

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo bệnh viện;
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, KD.

Nguyễn Thị Gia Vy
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