
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

 

     Số:                     Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm  
V/v thông báo nhu cầu mua 

sắm hàng hoá, trang thiết bị 

y tế 

 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hoá, trang thiết bị y tế.  

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH-13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế quy định 

một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Công 

văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai đấu 

thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020;  

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi thông báo nhu cầu mua sắm hàng hoá, 

trang thiết bị y tế cụ thể như sau: 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 

1 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Máy 1 

2 Máy thở (nCPAP) dùng cho trẻ em và sơ sinh Máy 1 

3 Tủ sấy nhiệt độ thấp  Cái 1 

4 
Đầu dò máy siêu âm màu 4D (Linear) Model: UF-

890AG 

Cái 1 

5 Băng ca xe đẩy (xe đẩy bệnh nhân) Cái 3 

6 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 1 

7 Máy siêu âm điều trị Máy 1 

8 Máy đo khúc xạ tự động Máy 1 

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp thông 

tin của hàng hàng hoá nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Tên hàng hoá, ký hiệu mã/nhãn sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

năm sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (Kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật 

bằng tiếng Việt, tài liệu minh chứng các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA…của sản 

phẩm). 

2. Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu…(nếu có) của các hành hoá chào 

hàng (Kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập 

khẩu…còn hiệu lực). 
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3. Phân loại trang thiết bị y tế (A,B,C,D) đối với hàng hoá là trang thiết bị y 

tế (Kèm theo tài liệu phân loại). 

4. Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT (Kèm theo tài liệu minh 

chứng phân nhóm). Mã kê khai của trang thiết bị Y tế theo NĐ 98/2021/NĐ – 

CP của Chính Phủ. 

5. Giá của từng hàng hoá bao gồm tất các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp 

đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành ….. tại nơi sử dụng. 

(Biểu mẫu chào giá có tối thiểu các nội dung: Theo mẫu 01 đính kèm). 

- Thời gian cung cấp báo giá: Trước 16h00 ngày 19/8/2022. 

- Hình thức nhận báo giá: Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức 

danh của người đại diện và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Phòng Tài Chính – 

Kế toán - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, Số 58 Nguyễn Huệ, thị trấn 

Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Điện thoại : 02603.881.758.  

- Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn 

bộ tài liệu cần cung cấp thông tin nêu trên. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.  

Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Như trên;    
- Lãnh đạo Bệnh viện;  
- Phòng TCHC (đăng tải lên 

TTTĐT Bệnh viện);    
- Lưu: VT, VTTTBYT,TCKT.    
                                       

  

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 

 

 

 

      



 

 

 

Mẫu 01 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ : 

Số điện thoại : 

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 

 

STT 
Tên thiết bị/  

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ) 

Mã kê khai 

giá theo NĐ 

98/2021 

Hàng hóa 

Chủng 

loại 

(model) 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Trang thiết bị y tế 
Không phải 

thiết bị y tế 

Phân 

loại 

Phân 

nhóm 

Giấy phép 

lưu hành 

tự do 

Giấy đăng  

kí sản xuất 

 ( nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1                

 
Các điều khoản khác: 

 Đơn giá chào đã bao gồm : ………….. 

 Bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu. 

 Thời gian giao hàng: …………… 

 Thời gian bảo hành, bảo trì : …………… 

 Báo giá có hiệu lực đến : ……………….. 

 
                                                                                                                                                       …………, ngày……tháng…..năm 2022 

                                                                                                                                                          ĐẠI DIỆN CÔNG TY   

                                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC   

       (Ký tên, đóng dấu)       
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