
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh phần mềm quản lý bệnh viện 

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng 

Sơn. 

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đang có nhu cầu sử dụng phần mềm 

quản lý Bệnh viện để phục vụ công tác quản lý, khám chữa bệnh cũng như việc 

thanh quyết toán bảo hiểm của đơn vị. 

Nay, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các Công ty/Cơ sở kinh doanh có 

tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá với nội dung theo 

Phụ lục đính kèm. 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

202 Quang Trung - Bồng Sơn - Hoài Nhơn- Bình Định 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Báo giá Cung cấp thuê bao phần mềm quản lý Bệnh 

viện, không mở trước 15 giờ 20 phút ngày 31/8/2022”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 30/8/2022 đến hết 15 giờ 00 ngày 6/9/2022. 

Thời gian mở báo giá là 15 giờ 20 ngày 6/9/2022. 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a.Yêu cầu:  

- Phần mềm có đầy đủ các phân hệ (bao gồm Phân hệ đăng ký khám chữa 

bệnh, Khám bệnh, Nội trú, Cận lâm sàng, Quản lý dược, Quản lý viện phí, Kế 

hoạch tổng hợp, Quản lý nhân viên, Báo cáo thống kê, Điều hành, Quản trị hệ 

thống) và chi tiêt chức năng của từng phân hệ phù hợp theo Phụ lục đính kèm; 

- Tiến độ thực hiện triển khai tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;  

- Hỗ trợ xử lý sự cố khi nhận được thông báo yêu cầu bằng fax, email hoặc 

điện thoại từ đơn vị trong vòng 04 giờ; 

- Nâng cấp hệ thống phần mềm đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bảo hiểm 

xã hội trong thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có). 

- Hỗ trợ kết nối miễn phí tất cả các thiết bị y tế cần kết nối hiện có của đơn vị 

đến tại thời điểm nhà thầu trúng thầu. Kết nối miễn phí đối với thiết bị đã được kết 
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V/v chào giá Cung cấp thuê bao  

phần mềm quản lý Bệnh viện  

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2022 



nối nhưng bị hỏng phải thay thế mới hoặc phải kết nối lại sau khi sửa chữa lớn hoặc 

đại tu bị mất kết nối. 

 - Bảo trì, bảo mật dữ liệu và chịu trách nhiệm phần dữ liệu trong suốt thời 

gian thực hiện hợp đồng. 

 - Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn quản trị vận hành chi 

tiết. 

- Đào tạo cho toàn bộ nhân viên tổ công nghệ thông tin sử dụng và quản trị, 

vận hành phần mềm cho đến khi thành thạo. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại, tập huấn 

hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng. 

c. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 

60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Giám Đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, VT-TTBYT. 
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