
 
 

                                  Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị tin học 

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế, thiết bị tin học 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 Dự toán sạc mực, mực 

nước màu và vật tư tin học năm 2023. Cụ thể như sau: 

Stt Tên mặt hàng Quy cách kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

I Sạc mực   

01 Sạc mực máy in 

Canon/HP 

Dùng cho tất cả các máy in 

Canon/HP 

Mực in laser màu đen, độ phủ màu 

5% 

Khối lượng mực mỗi lần sạc: 140gr 

hoặc sạc đầy, đủ cho cardtrigde máy 

in Canon/HP 

Mực in hạt Nano siêu mịn. 

Hộp 600 

02 
Sạc mực máy in 

Brother HL – 

L2321D 

Dùng cho tất cả các máy in Brother  

Mực in laser màu đen, độ phủ màu 

5% 

Khối lượng mực mỗi lần sạc: 80gr 

hoặc sạc đầy, đủ cho cardtrigde máy 

in Brother HL - L2321D. 

Mực in hạt Nano siêu mịn. 

Hộp 450 

II Vật tư máy in Canon 2900/HP 

01 Rulô ép/ Lô ép  
Loại tốt, có khả năng chịu nhiệt và 

độ bền cao. Không bị thủng, không 
Cái 60 
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nhăn, không trầy xước. 

02 Bao lụa/ Bo lụa 

Loại tốt, dày có khả năng chịu nhiệt 

và độ bền cao. Không bị thủng, 

không nhăn, không trầy xước 

Cái 60 

03 Nhông sấy 

Chịu đựng được nhiệt độ cao, độ bền 

cao.  

Loại tốt, tương thích với máy in 

Canon/HP 

Cái 10 

04 Ron bo sấy 
Độ bền cao, chịu nhiệt tốt. Loại tốt, 

tương thích với máy in Canon/HP 
Cái 10 

05 Thanh nhiệt  
Độ bền cao, chịu nhiệt tốt. Loại tốt, 

tương thích với máy in Canon/HP 
Cái 10 

III Vật tư máy in Brother HL – L2321D   

01 
Drum/ Trống máy in 

Brother 

Tương thích với máy in Brother HL 

L2321D 
Cái 55 

02 Rulo ép/ Trục ép 

Loại tốt, có khả năng chịu nhiệt và 

độ bền cao. Không bị thủng, không 

nhăn, không trầy xước. 

Tương thích với máy in Brother HL 

L2321D 

Cái 40 

03 Rulo sấy/ Trục sấy 

Loại tốt, có khả năng chịu nhiệt và 

độ bền cao. Không bị thủng, không 

nhăn, không trầy xước. 

Tương thích với máy in Brother HL 

L2321D 

Cái 40 

IV Vật tư tin học dùng chung  
 

01 Nguồn máy tính 

Nguồn máy tính 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật 

như bên dưới hoặc tương đương: 

Công suất: ≥ 500W 

Số lượng cable kết nối 1 đường 12v 

32A 1 (4+4pin ) CPU, 3 sata, 2 ata, 

1 PCI express 6+2 pin, màu đen 

Quạt : 120mm 

Điện áp đầu vào: 200-240V 

Tiêu chuẩn:  Active PFC 

Cái 20 

02 Bàn phím máy tính 
Bàn phím máy tính  

Có đặc điểm thông số kỹ thuật 

như bên dưới hoặc tương đương: 

Cái 50 



 
 

Kiểu kết nối: Bàn phím có dây, USB 

2.0 

Kích thước: Full size 

Bố trí phím chuẩn xác, phím nhấn 

nhẹ nhàng. Trang bị đầy đủ phím 

chữ, phím số và 12 phím chức năng 

tiện dụng.  

03 Chuột máy tính 

Chuột máy tính 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật 

như bên dưới hoặc tương đương: 

Kiểu kết nối: Chuột có dây 

Kết nối: USB 2.0 

Độ phân giải: (CPI/DPI): 800DPI 

Dạng cảm biến: Optical 

Hoạt động chính xác, cài đặt tự 

động. 

Cái 50 

04 Mỡ bao lụa 
Loại tốt, dùng bôi cho các bao lụa 

máy in. 
Hủ 02 

05 Đầu Jack RJ45 
Đầu Jack RJ45  

Dùng để bấm đầu dây mạng 
Bịch 01 

06 Pin Cmos 
Pin cấp điện duy trì cho chip cmos 

Điện áp: 3V 
Vỉ 05 

07 Keo tản nhiệt Loại dẫn nhiệt tốt, tản nhiệt nhanh Hủ 02 

08 Mực nước màu 

Loại máy sử dụng: Máy in phun màu 

Epson như: T50, T60 

Màu sắc chuẩn, lâu phai, độ nhòe 

thấp: 

Màu sắc: 01 Bộ có 06 màu gồm: 

Đen, vàng, đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh 

đậm, xanh nhạt. 

Hạt mực siêu mịn giúp bảo vệ đầu 

phun của máy in sử dụng lâu dài. 

Không chất độc hại, không gây ô 

nhiễm môi trường. 

Lít 14 

 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu:  

* Đối với cung cấp sạc mực: 



 
 

- Nhà thầu cho bệnh viện mượn đủ 65 hộp mực (cardtrigde) Canon 2900/HP và 

55 hộp mực Brother trong quá trình sử dụng; 

- Cung ứng sạc mực kịp thời khi nhận được thông báo từ bên mua; 

- Dự phòng ít nhất 20 hộp mực đã sạc để kịp thời thay đổi khi hết mực; 

- Máy in Canon 2900 nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế các phụ kiện 

liên quan đến hộp mực (drum, gạt, trục từ, trục su ) khi hộp mực bị hỏng vì các phụ 

kiện này đi kèm hộp mực; 

- Máy in Brother nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế các phụ kiện liên 

quan đến hộp mực khi hộp mực bị hỏng các phụ kiện này đi kèm hộp mực; 

- Thu hồi, xử lý phế thải theo quy định của pháp luật. 

* Đối với cung cấp vật tư tin học: 

Hàng mới 100%, đảm bảo số lượng, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, phù hợp 

với chủng loại thiết bị đang sử dụng tại đơn vị. 

b. Thời hạn bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

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

vận chuyển, chi phí lắp ráp, thay thế, giao hàng tại kho Phòng VT-TTBYT. 

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. 

e. 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:  

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 Dự toán sạc mực, mực nước màu và vật tư tin học năm 

2023 không mở trước 15 giờ 20 phút ngày 15/12/2022”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 09/12/2022 đến 15 giờ 00 phút 15/12/2022. 

Thời gian mở báo giá là 15 giờ 20 phút ngày 15/12/2022. 

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. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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