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

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

Sơn. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện. 

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 Xe đẩy bệnh nhân 

ngồi (Xe lăn); xe đẩy bệnh nhân nằm (xe cáng đẩy). Cụ thể như sau: 

STT Tên mặt hàng 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

01 

XE ĐẨY BỆNH NHÂN NGỒI / XE LĂN  

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên 

dưới hoặc tương đương: 

* Thông số kỹ thuật:  

- Độ rộng ghế ngồi: ≥46cm 

- Bánh trước rộng ≥8’’, xoay 360° 

- Bánh sau ≥24’’, bánh đặc 

- Vành xe nan hoa tải trọng ≥120kg 

* Đặc điểm chính:    
- Khung xe được làm bằng sắt mạ crom.          

- Vị trí gác tay và chân gắn liền khung xe.  

- Xe có gắn 2 vòng lăn 2 bên, giúp cho việc 

tự di chuyển. 

- Có hai tay đẩy phía sau để người nhà giúp 

di chuyển. 

- Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su 

đúc. 

- Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe.  

- Chỗ ngồi làm bằng chất liệu da simili, màu 

đen 
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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 cạnh tranh 

Xe đẩy bệnh nhân ngồi (Xe lăn); 

 xe đẩy bệnh nhân nằm (xe cáng đẩy). 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 11 năm 2022 



- Xe có thể được xếp gọn lại khi không sử 

dụng.    

02 

XE ĐẨY BỆNH NHÂN NẰM/ XE CÁNG 

ĐẨY  

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên 

dưới hoặc tương đương: 

Thông số kỹ thuật 

- Kích thước: 

1. Của cáng:  

Dài ≥ 2100 ± 10mm; Rộng ≥ 570mm ± 5mm 

Cao ≥ 200mm ± 5mm 

2. Của xe đẩy:  

Dài ≥1800 ± 5mm; Rộng ≥600mm ± 5mm 

Chiều cao lan can ≥250mm so với mặt cáng 

Đặc điểm chính: 

- Chất liệu: Inox 304 

- Khung xe được làm bằng inox phi 32mm 

- Khung mặt cáng làm bằng inox phi 25mm 

- Khung đầu nâng làm bằng inox phi 22mm 

- Mặt cáng làm bằng inox tấm 

- Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng 

so với phần đỡ lưng từ 0o đến 45o, có nhiều 

nấc và được cố định ở mỗi nấc 

- Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không cập 

kênh, chắc chắn. 

- Xe đẩy có lan can làm bằng ống Inox phi 

19mm chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp 

xuống được. 

- Dưới xe có giá để đồ làm bằng Inox phi 4 

đặt 

- Có cọc treo chai hoặc túi chuyền dịch, có 4 

bánh xe inox Ø 120, 2 bánh có phanh 

- Có đệm mút dầy 50mm phù hợp với cáng 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Chiếc 01 Nhóm 6 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu : Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2021 trở về sau. Đúng chuẩn 

theo yêu cầu trên. 

b. Bảng báo giá theo mẫu Phụ lục IV của Thông tư số 14/2020/TT-BYT (gồm: 

tên mặt hàng; quy cách; tính năng, thông số kỹ thuật;  nước sản xuất, phân loại;  

phân nhóm trang thiết bị y tế; thời gian bảo hành và Cataloge của thiết bị). 

c. Các mặt hàng chào giá bắt buộc đã có công khai giá trên trang 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn. 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/


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

chuyển, giao hàng tại kho của Phòng VT-TTBYT. 

e. 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. 

f. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không 

đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu 

hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải 

quyết phù hợp với tình hình thực tế.  

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

Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

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

Ngoài bì cần ghi rõ:“Báo giá Xe đẩy bệnh nhân ngồi (xe lăn); xe đẩy bệnh 

nhân nằm (xe cáng đẩy) không mở trước 14 giờ 20 ngày 22/11/2022”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 15/11/2022 đến 14 giờ 00 phút ngày 22/11/2022. 

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 22/11/2022. 

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

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Giám Đốc; 

- Phòng TCKT; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, VT-TTBYT. 
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