
                      Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, sửa chữa trang thiết bị y tế 

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

Sơn. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh 

có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá sửa chữa, thay thế 

linh kiện Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt (model: TSX-

035A (Aquilion Lightning) như sau: 

 

 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Hàng mới 100%, phù hợp với thiết bị đang sử dụng. 

b. Trong báo giá thể hiện rõ: tên, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật, nhiệm vụ của 

phụ kiện, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, thời gian bảo hành. 

c. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại, chi phí vận 

chuyển, thay thế lắp đặt, cân chỉnh, vận hành thử thiết bị tại Khoa CĐHA-TDCN, 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của 

thiết bị.  

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:           /BV-VTTTB 

V/v chào giá sửa chữa, thay thế linh 

kiện Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 

(CT-Scanner) 16 lát cắt  

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

STT Nội dung sửa chữa ĐVT SL 

 
Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT-Scanner) 16 lát cắt  

(model: TSX-035A (Aquilion Lightning)) 
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Bóng X-quang (Đầu đèn)  

Model: CXB-500B 

Nước SX: Nhật Bản 

Dùng cho Hệ thống chụp cắt lớp điện 

toán (CT-Scanner) 16 lát cắt, model: 

TSX-035A (Aquilion Lightning) 

Bộ 01 
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Board chuyển đổi tín hiệu  

(T-Converter) 

P/N: PX73-17738*F1 

Board 01 



d. 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. 

đ. Cam kết: 

- Cung cấp đầy đủ chứng nhận chất lượng hàng hóa  

- Cam kết cung cấp giấy ủy quyền dịch vụ kỹ thuật của hãng sản xuất thiết bị. 

- Cam kết cung cấp chứng chỉ của kỹ sư được đào tạo từ Tập đoàn y tế Canon. 

e. Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 

6 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao sử dụng. 

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

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

202 Quang Trung – P. Bồng Sơn – TX. Hoài Nhơn- T. Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ: 

“Báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống chụp cắt lớp điện toán  

(CT-Scanner) 16 lát cắt, không mở trước 14 giờ 40 ngày 6/9/2022”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 30/8/2022 đến hết 14 giờ 30 ngày 6/9/2022. 

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 50 phút ngày 6/9/2022. 

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

         Nơi nhận:                                                                                KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Đăng trang TTĐT BV;                 

- Lưu: VT-TTBYT. 

 

 

 Nguyễn Thị Gia Vy 
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