SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 108 /TB-BV

Hà Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm, gói thầu:
Nâng cấp chế độ thở sơ sinh cho 03 Máy thở EVITA V600

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 Công văn số 2337/SYT-KHTC, ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Y
tế Hà Giang về việc chủ trương thực hiện nâng cấp chế độ thở cho 03 Máy thở
EVITA V600 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 các gói thầu: Nâng cấp chế độ thở sơ sinh cho 03 Máy thở EVITA V600
theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.
Bệnh viện mong nhận được 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 05 tháng 11 năm 2022.
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế tỉnh Hà Giang;
- Đăng website Sở Y tế; website Bệnh viện;
- Phòng Vật tư Thiết bị y tế;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Lưu: VT, HST.

Phạm Anh Văn

Phụ lục 1
(Kèm theo Thông báo số 108 /TB-BV, ngày 26 tháng 10 năm 2022)
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Thông số kỹ thuật hàng hóa

Đơn vị Số
tính lượng

Tên gói thầu: Nâng cấp chế độ thở sơ sinh cho 03 Máy
thở EVITA V600
Thông tin chi tiết Máy thở:
Chiếc
Máy thở chức năng cao EVITA V600.
Model: EVITA V600.
Xuất xứ: Drager/Đức.
Năm sản xuất: 2021
Yêu cầu chung
Năm sản xuất: 2021 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng:
Điều kiện môi trường làm việc:
Xuất xứ:
Cấu hình của 01 Bộ nâng cấp chế độ thở sơ sinh tương Bộ
thích cho Máy thở EVITA V600, gồm:
Phần cứng:
Cảm biến lưu lượng cho trẻ sơ sinh: 01 chiếc.
Chèn Cảm biến lưu lượng cho trẻ sơ sinh: 05 chiếc.
Van thở ra sơ sinh: 01 chiếc.
Cáp tín hiệu cảm biến lưu sơ sinh: 01 chiếc.
Kết nối hai đầu dùng 1 lần: 01 chiếc.
Dây thở silicon dùng nhiều lần kết nối Vale với bình làm
ẩm dùng nhiều lần: 01 chiếc.
Dây thở dùng nhiều lần cho trẻ sơ sinh: 01 bộ.
Buồng tạo ẩm dung nhiều lần cho trẻ sơ sinh: 01 chiếc.
Bộ khí dung dùng nhiều lần cho trẻ sơ sinh: 01 bộ.
Phổi giả kiểm tra loại trẻ sơ sinh: 01 chiếc.
01 Bộ Phần mềm chức năng thở cho trẻ sơ sinh cho 1
Bộ
Máy thở EVITA V600
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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:
Mã kê
Giá
Thông tin,
Ký mã Xuất
Số
Đơn Thành
khai
kê
TT thông số kỹ
Đvt
hiệu
xứ
lượng
giá
tiền
giá
khai
thuật

Tổng
Bằng chữ:
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.

