
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ Y TẾ  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc  

  

Số:          /SYT-KHTC    Quảng Bình, ngày       tháng       năm 2022 
V/v đề nghị gửi báo giá trang 

thiết bị y tế. 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế. 

  

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ 

công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.  

Kính mời mời các doanh nghiệp quan tâm, có năng lực, khả năng cung cấp báo 

giá theo Biểu mẫu tại phụ lục đính kèm, gửi Báo giá bằng văn bản đến Sở Y tế tỉnh 

Quảng Bình (địa chỉ: Số 02, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình), trước ngày 11/6/2022. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- P.TCCB (đăng tải website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, KH-TC. 

 

 

 

 

 

 

 Dương Thanh Bình 



PHỤ LỤC 

 (Kèm theo công văn số          /SYT-KHTC ngày   tháng   năm 2022 của Sở Y tế) 

 

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

……, ngày …….. tháng ……. Năm 2022 
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

 
Chúng tôi là công ty: ......................................................................................................................................................................  

Địa chỉ tại: .......................................................................................................................................................................................  

Người đại diện hợp pháp: ...............................................................................................................................................................  

Chúng tôi kính gửi tới Sở Y tế Quảng Bình bản báo giá trang thiết bị y tế như sau: 

 

TT 
Tên thiết 

bị y tế 

Yêu cầu tối thiểu của bên mời thầu Doanh nghiệp báo giá 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Nhóm 

TBYT 

Hãng sản 

xuất, 

chủng loại 

(model), 

xuất xứ 

Cấu 

hình, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Nhóm 

TBY

T 

Số lưu 

hành 

hoặc số 

GPNK 

Đơn giá 

(đồng) 

Đường dẫn kê 

khai giá 

(https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.vn) 

Đường dẫn giá trúng 

thầu trong vòng 12 

tháng gần đây 

(https://congkhaiketqua

thau.moh.gov.vn) 

1 Giường 

bệnh 

nhân, 2 

tay quay 

- Cấu hình: 01 giường chính; 

01 thanh treo dịch truyền; 01 

bộ nệm lót giường; 01 bàn ăn; 

01 tấm chắn đầu giường; 01 

tấm chắn đuôi giường. 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

+ Điều khiển bằng 02 tay 

quay; 

+ Kích thước khung giường 

(dài x rộng x cao): Khoảng 

(2175 x 925 x 500mm); 

+ Góc nâng phần đầu và lưng: 

Từ 0~80o; 

+ Góc nâng phần chân: Từ 

0~50o; 

+ Có 04 bánh xe, có chốt hãm. 

Tất cả 

các 

nhóm 

       



2 Giường 

chuyển 

bệnh 

nhân 

- Cấu hình: 01 giường chính; 

01 thanh treo dịch truyền; 01 

giá treo bình oxy; 01 cáng vận 

chuyển bệnh nhân; 02 đai giữ 

bệnh nhân. 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

+ Điều khiển bằng tay quay; 

+ Kích thước khung giường 

(dài x rộng x cao): Khoảng 

(2080 x 860 x 570~940mm); 

+ Góc nâng phần đầu và lưng: 

Từ 0~70o; 

+ Có 4 bánh xe, có chốt hãm; 

+ Có 1 bánh xe phụ trợ trung 

tâm. 

Tất cả 

các 

nhóm 

       

 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, bảo hành tối thiểu 12 tháng, bảo trì 6 

tháng/lần trong vòng 24 tháng. 

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng. 

- Gửi kèm theo catalogue thiết bị báo cáo. 

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng …. tháng kể từ ngày ký. 
 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 
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