
 
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:          /BVPSNĐN-KD 
        Đà Nẵng, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v mời cung cấp thông tin  

  báo giá của các mặt hàng phục vụ cho  
 công tác khám và điều trị tại Bệnh viện 

     

 Kính gửi: Quý Công ty 

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm bổ 
sung một số mặt hàng phục vụ        cho công tác khám và điều trị bệnh nhân. 
Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi thông tin báo giá của các mặt 
hàng sau: 

1. Danh mục hàng hóa: gồm 38 mặt hàng, theo phụ lục đính kèm. 
2. Thời gian nhận báo giá các mặt hàng:  Bắt đầu kể từ ngày ra thông 

báo đến hết ngày ngày 06/6/2022.  
3. Quí công ty có thể tham gia chào giá một mặt hàng, nhiều mặt hàng, 

hoặc tất cả các mặt hàng trong “Danh mục hàng hóa mua sắm” đính kèm 
thông báo này, tùy theo năng lực của quí công ty .  

4. Các công ty điền đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu Báo giá đính kèm 
5. Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội 

dung   theo yêu cầu. 
6.Vui lòng gửi : Văn bản Bảng báo giá về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện 

Phụ sản Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại liên hệ: 02363.957.749.  

     Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty. 
     Xin chân thành cảm ơn ./.  

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

                                                                                                  

                                                                                                 
 

                                                                                                   TS.BS.Trần Đình Vinh
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  Tên công ty.............                           

  

Địa chỉ/ văn phòng đại diện/ trụ sở 
chính............. 

   

      

  

    

 

  

 

      

  SĐT............                           

  Email:………                           

  Mã số thuế........                           

                                                                BẢNG BÁO GIÁ  

  Ngày:.................                           

  Kính gửi:..................               
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Hiệu lực 
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                              

                              

                              

                              

                              

                    

  

Báo giá có hiệu 

lực:………………………….. 

  

          

    

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

        (Ký tên ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục  

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CẦN MUA SẮM BỔ SUNG PHỤC VỤ CHO 

 CÔNG TÁC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG NĂM 2022 
(Đính kèm Công văn số…………/BVPSNĐN-KD ngày ……./5/2022) 

 

STT Tên vật tư y tế, hóa chất ĐVT Số lượng dự kiến  Ghi chú  

1 Găng tay khám các số Đôi 600.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

2 Giấy in kết quả máy tiệt khuẩn cuộn 180  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

3 
Test phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương, máu toàn phần người 
Test 3500  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

4 
Test phát hiện định tính tất cả các type kháng thể đặc hiệu (IgG, 
IgM, IgA) kháng H.Pylori trong huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

Test 100  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

5 
Test phát hiện định tính kháng nguyên H.Pylori trong mẫu phân 

người 
Test 50  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

6 Test thử thai nhanh (phát hiện định tính HCG trong nước tiểu) Test 100  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

7 Hóa chất phát hiện giang mai Test 600  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

8 Hồng cầu mẫu Lọ 15  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

9 Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường hoặc tương đương Lọ 20  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

10 Anti B Lọ 300  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất ĐVT Số lượng dự kiến  Ghi chú  

11 Bộ thử nhóm máu (anti A-B-AB) Lọ 300  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

12 Test xét nghiệm nhanh HIV 1/2 3.0 Bioline Test 3.600  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

13 Cồn tuyệt đối. 1000ml/chai Chai 80  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

14 Bông sản khoa đã tiệt trùng, 4,5x5,5cm, 20g/gói Gói 11.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

15 Bông gạc ép sọ não, (2x7)cm x 2 lớp Miếng 100  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

16 Que tăm bông gỗ không tiệt trùng, 200 que/gói Que 15.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

17 Que tăm bông cán dài vô trùng, 1 que/ hộp hoặc ống Que 8.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

18 Gạc Meche (3,5*75)cm * 8 lớp, vô trùng, có cản quang Miếng 800  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

19 Bơm tiêm nhựa 1ml có kim, sử dụng 1 lần Cái 36.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

20 Găng tay khám không bột Đôi 40.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

21 Găng tay phẫu thuật không tiệt trùng các số 6,5/7/7,5 Đôi 5.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

22 Cassette nhựa lưu trữ bệnh phẩm Cái 3.600  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

23 Tube đựng nước tiểu vô trùng Cái 36.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

24 
Ống mở khí quản có bóng chèn, không có cửa sổ 1 nòng, dùng 

cho trẻ em các số 
Cái 20  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất ĐVT Số lượng dự kiến  Ghi chú  

25 Catheter tĩnh mạch rốn các số Cái 250  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

26 Catheter chạy thận 2 nòng số 6,5 Cái 15  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

27 Sonde Foley 2 nhánh, phủ silicone trong lòng ống, các số (8-30) Cái 5.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

28 Dây hút dịch phẫu thuật, đầu nhựa cứng, đầu tròn 27cm Sợi 5.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

29 Chỉ không tiêu tiệt trùng khâu eo cổ tử cung Sợi 48  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

30 Chỉ không tan tự nhiên số 3/0 Sợi 1.500  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

31 Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0 Sợi 120  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

32 Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 4/0 Sợi 3.600  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

33 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 4/0 Sợi 360  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

34 Chỉ thép điện cực tim số 3/0 Sợi 36  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

35 Mũi khoan kim cương Cái 150  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

37 Bao cao su Cái 30.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  

38 Lamen 22 x 22mm Cái 18.000  Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 6 tháng  
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