
          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 5 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu 

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

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 

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 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 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định v/v Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Bệnh viện 

Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng sơn thuộc Sở Y tế 

giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-BV ngày 18/3/2022 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt dự toán gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cộng hưởng từ nam 

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

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-BV ngày 01/4/2022 của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp 

cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn; 



Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-BV ngày 12/4/2022của Giám đốc Bệnh viện về 

việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá (E-HSMT-BTBDMRI/2022) gói thầu Bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống chụp cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu 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 04/BC-TTĐT  

ngày 16/5/2022  về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống chụp cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu 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 Bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống chụp cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu 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 công nghệ Vimed 

Địa chỉ: 83/32Đào Tông Nguyên, TT. Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 95.256.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm 

triệu hai trăm năm mươi sáu 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        /5/2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT Nội dung  ĐVT Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng Số lần thực hiện Đơn giá Thành tiền 

01 ECA Cabinet Hệ thống 
- Kiểm tra, bảo trì tấm lọc bụi và lọc khí của 

ECA 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

02 ICS Hệ thống 

- Kiểm tra bảo trì đường nước của ICS. 

-Kiểm tra bảo trì tấm lọc khí. 

- Vệ sinh bộ lọc của đường nước ở ICS 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

03 
Patient table 

(Bàn bệnh nhân) 
Hệ thống 

-Kiểm tra và điều chỉnh sự di chuyển của bàn 

bệnh nhân theo trục X. 

- Kiểm tra và điều chỉnh sự di chuyển của bàn 

bệnh nhân theo trục Z. 

- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng của dải chắn. 

- Kiểm tra và điều chỉnh vị trí của Encoder. 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

04 Phantoms Hệ thống - Kiểm tra phantom 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

05 
RF room door 

(cửa phòng RF) 
Hệ thống 

-Kiểm tra bảo trì cửa phòng RF. 

-Kiểm tra bảo trì ổ khóa của phòng RF. 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 



STT Nội dung  ĐVT Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng Số lần thực hiện Đơn giá Thành tiền 

06 
TFT monitor 

(màn hình TFT) 
Hệ thống 

- Kiểm tra và điều chỉnh thông số màn hình 

TFT 

định kỳ 3 

tháng/lần 

 (04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

07 

Vacuum pump 

(comfort kit 

option) 

Hệ thống 
- Kiểm tra,bảo trì bộ lọc cho bơm chân không. 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

08 
Software (Phần 

mềm) 
Hệ thống 

- Xóa các file lưu lịch sử lỗi của máy. 

- Lưu lại thông số cài đặt. 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

09 

Quality 

Assurance (Chất 

lượng hình ảnh) 

Hệ thống 

- Kiểm tra cân chỉnh chất lượng hình ảnh của 

hệ thống. 

- Kiểm tra cân chỉnh chất lượng các cuộn thu. 

định kỳ 3 

tháng/lần  

(04 lần/năm) 

9.525.600 9.525.600 

10 Xử lý sự cố Hệ thống 

- Hỗ trợ miễn phí xử lý sự cố đột xuất ≥ 04 

lần/01 năm. 

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

cho người sử dụng. 

 9.525.600 9.525.600 

Tổng cộng   95.256.000 

Số tiền bằng chữ: Chín mươi lăm triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn./. 
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