SỞ Y TẾ HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79 /TB-BV

Hà Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nhu cầu Thay mới đầu dò C6-2, Module
Acquisition, Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 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;
Căn cứ Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ
Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số
14/2020/TT-BYT;
Căn cứ Công văn số 2059/SYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở Y
tế Hà Giang, về việc cho chủ trương mua sắm vật tư thay thế để sửa chữa Máy
siêu âm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thực hiện công khai thông tin về nhu cầu
thực hiện gói thầu Thay mới đầu dò C6-2, Module Acquisition, Bộ TGC cho Máy
siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính
kèm Công văn này.
Báo giá (theo Mẫu tại phụ lục 2 đính kèm Công văn này) của Quý đơn vị để
trong túi clear bag dán kín băng dính để Bệnh viện khử khuẩn theo quy định phòng
chống dịch (nếu cần thiết), mặt ngoài ghi người nhận là Ths Nguyễn Văn Trung
– Phó phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Tổ
10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) hoặc email của Bệnh viện là
benhvienhg@gmail.com
Thời gian nhận báo giá trước ngày 12 tháng 10 năm 2021.
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế tỉnh Hà Giang;
- Đăng website Sở Y tế Hà Giang;
- Đăng website Bệnh viện;
- Lưu: VT, Hồ sơ thầu (KT Trung – Thư
ký Tổ chuyên gia).

Phạm Anh Văn
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Phụ lục 1
Kèm theo Thông báo số 79 TB-BV, ngày 04 tháng 10 năm 2021
Mô tả dịch vụ

TT

I
1

Gói thầu: Thay mới đầu dò C6-2, Module
Acquisition,
Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 50G và Affiniti
70G
Thay mới Module Acquisition (Thay bảng mạch xử
lý tín hiệu đầu dò) cho Máy siêu âm Affiniti 70G

Đơn vị
Số
tính
lượng

Bảng
mạch

1

Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất 2021.
Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực.
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại
Bệnh viện Đa khoa Hà Giang
Bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu
hàng hóa

2

Yêu cầu kỹ thuật
Bảng mạch gồm 02 bo mạch: Chanel Board và
Transducer Select Board. Tương thích với Máy siêu âm
Affiniti 70G. Hãng sản xuất: Philips.
- Chanel Board:

Bao gồm bảng mạch 128 kênh.
Gồm bảng mạch đầu cuối tương tự, có chức năng
truyền, nhận tín hiệu, chuyển đổi tín hiệu tương tự số, định dạng chùm tia FPGAs.
Truyền dữ liệu tới bảng mạch ACB qua tám đường
truyền tốc độ cao.
Điện áp truyền dẫn lên tới +/-100 V được tạo ra bởi
thiết bị xung tích hợp.
Chuyển đổi tương tự - số 14 bit trên mỗi kênh của 128
kênh.
Bao gồm bộ định áp tuyến tính điện áp cao cho bộ
phát, giúp kiểm soát nhiễu với cao áp.
Bao gồm các mạch đọc và theo dõi nhiều điện áp và
nhiệt độ hệ thống với hệ thống thu thập dữ liệu (Data
Acquisition System).
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Mô tả dịch vụ

TT

Đơn vị
Số
tính
lượng

- Transducer Select Board:
Ghép đầu vào-ra của cổng đầu dò CW và tối đa 04 đầu
dò vào hệ thống 128 kênh của khối font-end.
Sử dụng rơ-le để ghép.

II

1

Phần cứng lựa chọn đầu dò sẽ ngắt kết nối với bo
mạch ACB khi có sự thay đổi trên đầu dò kết nối.
Giao tiếp với bo mạch ACB sử dụng bus chẩn đoán
I2C.
Thay mới đầu dò siêu âm C6-2 (Đầu dò Convex tần
số dải rộng thăm khám ổ bụng mã C6-2) cho Máy
siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G.

Cái

2

Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất 2021.
Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực.
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại
Bệnh viện Đa khoa Hà Giang
Bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu
hàng hóa

2

Yêu cầu kỹ thuật
- Tương thích với Máy siêu âm Affiniti 70G, 50G.
Hãng sản xuất: Philips.
- Dải tần số từ 2 đến ≥6 MHz
- Số chấn tử ≥128
- Ứng dụng siêu âm: Siêu âm ổ bụng
- Bán kính cong ≥ 50mm
- Trường nhìn ≥72 độ
- Độ dài dây: ≥1950±50 mm
- Ứng dụng tạo ảnh: xung lái hướng, PRF mức cao,
Doppler màu, ảnh năng lượng màu, và ảnh năng lượng
màu có hướng, ảnh hòa âm, ảnh loại bỏ nhiễu đốm
- Hỗ trợ bộ gá sinh thiết

III

Thay mới Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 70G.
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Mô tả dịch vụ

TT
1

Đơn vị
Số
tính
lượng

Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%, sản xuất 2021.
Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực.
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại
Bệnh viện Đa khoa Hà Giang
Bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu
hàng hóa

2

Yêu cầu kỹ thuật
Tương thích với Máy siêu âm Affiniti 70G. Hãng sản
xuất: Philips.
Sử dụng trong thăm khám kết hợp với các đầu dò:
Linear, Convex, Sector,...
Sử dụng thanh trượt vật lý trên giao diện sử dụng
Kết hợp tương thích với LGC và iScan để tối ưu hình
ảnh
Điều chỉnh trong thời gian thực
Sử dụng trong B-mode
Gồm 8 kênh điều khiển Gain tương ứng với 8 dải
trong trường quan sát trên màn hình hiển thị.
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Kèm theo Thông báo số

Phụ lục 2
TB-BV, ngày

tháng 8 năm 2021

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Số ĐT:
……………, ngày …….. tháng………năm………
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
“Tên đơn vị” gửi bảng báo giá hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh
viện, chi tiết như sau:
Đơn
Đơn
Thành
Tên danh mục dịch
Mô tả dịch
Số
TT
vị
giá
tiền
vụ
vụ
lượng
tính
1
Năm
1
Gói thầu số ....:.....

Tổng
Giá trên đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
Tạm ứng:
Thời hạn thanh toán:
……
Đại diện đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Chữ ký mực xanh và đóng dấu
tươi mực đỏ.
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