
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 máy 

x.quang kỹ thuật số chụp tổng 

quát. 

 

 

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

  

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình có nhu cầu mua sắm máy x.quang kỹ thuật số chụp tổng 

quát để 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 ở 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 30/05/2022. 

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 máy x.quang 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 

TBYT 

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 Máy 

x.quang 

kỹ thuật 

số chụp 

tổng quát 

(1 tấm 

DR) 

- 01 tủ điều khiển và nguồn 

phát tia cao tần ≥630mA, 

công suất ≥50kW; 

- 01 bàn chụp x.quang, mặt 

bàn dịch chuyển 4 hướng.  

- 01 giá chụp phổi; 

- 01 cột bóng; 

- 01 bóng phát tia X quang; 

- 01 bộ chuẩn trực chùm tia; 

- 01 cáp cao thế; 

- 01 tấm cảm biến truyền tín 

hiệu trực tiếp (DR); 

- 01 trạm điều khiển và thu 

nhận ảnh số hóa; 

- 01 máy in phim khô; 

3        



- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm 

theo. 

1 Máy 

x.quang 

kỹ thuật 

số chụp 

tổng quát 

(2 tấm 

DR) 

- 01 tủ điều khiển và nguồn 

phát tia cao tần ≥630mA, 

công suất ≥50kW; 

- 01 bàn chụp x.quang, mặt 

bàn dịch chuyển 4 hướng.  

- 01 giá chụp phổi; 

- 01 cột bóng; 

- 01 bóng phát tia X quang; 

- 01 bộ chuẩn trực chùm tia; 

- 01 cáp cao thế; 

- 02 tấm cảm biến truyền tín 

hiệu trực tiếp (DR); 

- 01 trạm điều khiển và thu 

nhận ảnh số hóa; 

- 01 máy in phim khô; 

- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm 

theo. 

3        

 

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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