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

 BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

           Số:         /BV-TMS                                 Hoài Nhơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

    V/v chào giá cung ứng và lắp đặt 

     bảng hướng dẫn, bảng tên phòng 

           bệnh nhân tại Bệnh viện 

                            Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức và cá nhân 

 

1 .Căn cứ vào quy trình mua sắm hàng hóa, sửa chữa tài sản của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn; 

2. Căn cứ đề nghị của Phòng Điều dưỡng về việc làm bảng “Phòng cách ly” tại các 

khoa, ngày 11/02/2022. 

3. Căn cứ đề nghị của Phòng Tổ chức hành chính về việc làm bảng hướng dẫn phân 

khu các khoa phòng trong Bệnh viện ngày 10/3/2022. 

4. Căn cứ đề nghị của khoa Ngoại Chấn thương thần kinh về việc làm bảng hướng 

dẫn, bảng tên phòng bệnh nhân, ngày 15/02/2022  

5. Căn cứ đề nghị của khoa Ngoại Tổng hợp về việc làm bảng hướng dẫn, bảng tên 

phòng bệnh nhân, ngày 07/01/2022. 

6. Căn cứ đề nghị của khoa Khám bệnh về việc làm bảng hướng dẫn cho bệnh nhân 

đến khám tại Bệnh viện, ngày 12/3/2022.    

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đủ tư cách 

pháp nhân, có uy tín và năng lực tham gia chào giá cạnh tranh cung ứng và lắp đặt các bảng 

hướng dẫn, bảng tên phòng bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, cụ thể như sau: 

TT TÊN MẶT HÀNG Quy cách ĐVT Số 

lượng 

 

1 

 

Phòng Hành chính 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 02 

 

2 Phòng bệnh số 1   

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 02 

 

3 Phòng bệnh số 2 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 02 

 

4 Phòng bệnh số 3 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 



 

5 Phòng tiểu phẩu 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 02 

 

6 Phòng bó bột 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

7 Phòng Bác sĩ  

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

8 Số giường từ 01 đến 60 

- KT: (10 * 10)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 60 

9 Bảng Bác sĩ, điều dưỡng phụ trách bệnh 

phòng 

 - KT: (20 * 40)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

trắng, chữ xanh 

Cái 07 

10 Lich trực khoa 

  

- KT: (40 * 60)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

trắng, chữ xanh 

Cái 02 

 

 

11 Bảng điện thoại đường dây nóng 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng, viền 

trắng 

Cái 02 

Ngày:         /        / 

BS:…………………. 

ĐD:………………… 

LỊCH TRỰC KHOA 

Ngày…… tháng……..năm…… 

Lãnh đạo:…………… 

Bác sĩ:………………. 

Điều dưỡng:………… 



  

 

12 Bảng tiêu lệnh chữa cháy 

- KT: (60 * 40)cm 

- Chất liệu: Tôn, nền 

trắng, chữ đỏ 

Cái 01 

 

 

13 
Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy 

- KT: (60 * 40)cm 

- Chất liệu: Tôn, nền đỏ, 

chữ trắng 

Cái 01 

 

14 Phòng bệnh hậu phẫu Nam 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

15 Phòng bệnh hậu phẫu Nữ 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

16 Phòng dụng cụ 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

17 Phòng trực điều dưỡng 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

18 Số giường bệnh nhân từ số 01 đến 59 

- KT: (10 * 10)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 59 

 

19 
Bảng nhà vệ sinh Nam 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

 

Cái 

 

01 

SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

* BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN: 0965.021919 

* SỞ Y TẾ:                                           0965.212919 

* BỘ Y TẾ:                                           1900.9095 



20 
Bảng nhà vệ sinh Nữ 

 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

21 Bảng nhà vệ sinh nhân viên 

- KT: (12 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

22 Bảng đề phòng trượt ngã 

 

- KT: (25 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng, viền 

trắng (có biểu tượng) 

Cái 02 

 

 

23 

Tầng 1: Khu đăng ký khám bệnh, cấp phát 

thuốc, thanh toán viện phí, khu cấp cứu, 

chẩn đoán hình ảnh. Mũi tên thẳng kích 

thước 1m * 0,5m. 2 lớp 

- KT: (1 * 0,5)m, 2 lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 12 

 

 

24 

Tầng 1: Khu đăng ký khám bệnh, cấp phát 

thuốc, thanh toán viện phí, khu cấp cứu, 

chẩn đoán hình ảnh. Mũi tên cong kích 

thước 1,10m * 1,10m. 2 lớp 

- KT: (1,10 * 1,10)m, 2 

lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 01 

 

 

25 
Tầng 2: Khu khám bệnh. Mũi tên thẳng, 

kích thước 1m * 0,5m, 2 lớp 

- KT: (1 * 0,5)m, 2 lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 03 

 

 

26 

 

Tầng 2: Khu khám bệnh. Mũi tên cong, kích 

thước 1,10m * 1,10m, 2 lớp 

- KT: (1,10 * 1,10)m, 2 

lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 01 

 

 

27 

Tầng 3: Khu Xét nghiệm và Thăm dò chức 

năng. Mũi tên thẳng kích thước 1m * 0,5m, 

2 lớp 

- KT: (1 * 0,5)m, 2 lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 03 

 

28 
Tầng 3: Khu Xét nghiệm và Thăm dò chức 

năng. Mũi tên cong kích thước 1,10m * 

- KT: (1,10 * 1,10)m, 2 

lớp 
Cái 01 



1,10m, 2 lớp 

 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

 

29 
Tầng 4: Khoa Hồi sức cấp cứu. Mũi tên 

thẳng 1m * 0,5m, 2 lớp 

 

- KT: (1 * 0,5)m, 2 lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 01 

 

 

30 

Tầng 4: Khoa Hồi sức cấp cứu. Mũi tên 

cong 1,10m * 1,10m, 2 lớp 

 

- KT: (1,10 * 1,10)m, 2 

lớp 

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 01 

 

 

31 
Tầng 5: Khu hành chính. Mũi tên thẳng 1m 

* 0,5m, 2 lớp 

- KT: (1 * 0,5)m, 2 lớp  

- Chất liệu: Decal trắng, in 

nền xanh đậm, chữ trắng, 

phủ keo chống phai 

Cái 01 

 

 

32 Bảng hướng dẫn khu A 

- KT: (1 * 0,7)m 

- Chất liệu: Mica, nền 

xanh, chữ trắng, viền 

nhôm 

Cái 01 

 

33  Bảng hướng dẫn khu B 

- KT: (2 * 0,8)m 

- Chất liệu: In bạt nền 

xanh, chữ trắng 

Cái  01 

 

34 Bảng hướng dẫn khu C, D 

- KT: (3,40 * 0,6)m; 

 Chất liệu: In bạt nền 

xanh, chữ trắng 

Cái 01 

 

35 Bảng Khoa Liên chuyên khoa & Y học cổ 

truyền 

- KT: (1,2 * 0,5)m 

- Chất liệu: In Decal trắng, 

nền trắng, chữ đỏ 

Cái 01 

 

36 

 

Thay Decal nền, Bảng hộp đèn cấp cứu 

 

 

- KT: (2 * 0,8)m 

- Chất liệu: Decal trắng, 

chữ đỏ 

 

Cái 

 

02 



 

37 Bảng Khoa cấp cứu 

- KT: (60 * 40)cm 

- Chất liệu: Decal trắng, 

chữ đỏ 

Cái 01 

 

38 Bảng phòng cách ly 

- KT: (15 * 30)cm 

- Chất liệu: Mica, nền đỏ, 

chữ vàng, 1 mặt 

Cái 10 

 

1. Báo giá xin gửi về:  Phòng Văn thư -  Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

                Địa chỉ: 202 Quang Trung – P. Bồng Sơn – TX. Hoài Nhơn - Bình Định. 

 2. Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 06/9/2022 đến 14 giờ ngày 09/9/2022 

 3. Thời gian mở báo giá: 14 giờ 20 phút ngày 09/9/2022 

 4. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

  a. Yêu cầu kỹ thuật, quy cách: Phù hợp với yêu cầu nêu trên và hình ảnh, bản vẽ 

kèm theo thư mời chào giá. 

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

chuyển, bảo hiểm, lắp đặt và các chi phí khác để vận chuyển hàng đến các địa điểm lắp đặt 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

  c. Hiệu lực: Bản chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 30 ngày 

kể từ ngày mở bản chào giá. 

  d. Cam kết thu hồi: Các mặt hàng đã giao tới đơn vị mua hàng, nhưng nếu không 

đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) thì bên bán cần phải thu hồi 

và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. 

Ngoài bì ghi rõ: “Báo giá cung ứng và lắp đặt các bảng hướng dẫn, bảng tên phòng 

bệnh nhân tại Bệnh viện”, không mở trước 14 giờ 20 phút ngày 09/9/2022. 

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng Tổ chức – hành chính. SĐT: 02563.861 497 

   Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và trân trọng kính chào! 

 

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

-  Lưu: VT,TMS. 

          

              
 

 

                Nguyễn Thị Gia Vy 
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