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BỘ Y TẾ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           

        Số: 1618 /QĐ-BVC                           Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2020                    
 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

 Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2020  

bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
 

Căn cứ Quyết định 5332/QĐ-BYT ngày 11/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện C Đà nẵng; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-BVC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám 

đốc Bệnh viện C Đà nẵng về việc phê duyệt nguồn vốn để “Mua sắm TTB y tế 

phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện C Đà nẵng năm 2020”;  

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-BVC ngày 02/10/2020 của Giám đốc Bệnh 

viện C Đà nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết 

bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2020 

bằng nguồn Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng; 
 

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế  về việc uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ 

y tế phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các đơn vị thuộc 

Bộ Y tế; 
 

Căn cứ báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và ý kiến thẩm định của Tổ thẩm 

định gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2020 bằng nguồn Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp 

của Bệnh viện C Đà Nẵng tại văn bản ngày 27 tháng 11 năm 2020;   
 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định kết quả đấu thầu tại Tờ trình ngày 27 tháng 

11 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang 

thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 

2020 bằng nguồn Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2020 bằng 

nguồn Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng; gồm 01 gói 

thầu: Gói 01: Mua 15 danh mục trang thiết bị y tế phục vụ công tác phẫu thuật, 

khám và điều trị; như sau: 
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STT Tên thiết bị Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
 

1 Dao siêu âm trong phẫu thuật não, gan 

số lượng: 01cái 

Model: Sonastar  

Hãng sx máy chính: Misonix 

Xuất xứ máy chính: Mỹ. 

Năm sx: 2019-2020 

Nhóm: 03 

 
 

2.850.000.000 

Công ty  

TNHH TBYT 

Tràng Thi 

2 Máy đo loãng xương toàn thân 

số lượng: 01cái 

Model: Dexxum T Quantum 

Hãng sx: Osteosys 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Năm sx: 2020 

Nhóm: 06 

 
 

1.065.000.000 

 

 

Công ty  

Cổ phần Thiết bị 

và Công nghệ  

Phúc Hưng 

 

3 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera 

số lượng: 01bộ. 

Hãng sx: Karl Storz 

Xuất xứ: Thụy Sỹ, Đức, Estonia. 

Năm sx: 2019 trở về sau. 

Nhóm: 03 

Bao gồm: 

1.Bộ màn hình,  

Mã số: 8403ZXK;  

Hãng sx: Karl Storz, Thụy Sỹ. 

2.Cáp kết nối,  

Mã số: 8403X;  

Hãng sx: Karl Storz, Đức.   

3.Ống soi thanh quản video,  

Mã số:  8403HXK;  

Hãng sx: Karl Storz, Thụy Sỹ. 

4.Dụng cụ dẫn đường,  

Mã số: 8401DS;  

Hãng sx: Karl Storz, Đức. 

5.Ống soi mềm video,  

Mã số: 11302BDXK;  

Hãng sx:  

Karl Storz, Estonia. 

 

 

800.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và 

Thương mại 

Hoàng Phúc 

Thanh 
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STT Tên thiết bị Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
 

4 Thiết bị tập phục hồi chức năng 03 trong 1 

số lượng: 01cái 

Model:  

HC-DP-MB1142; 

HC-RH-004;  

HC-WL-TH660C;  

HC-CGT-9WL. 

Hãng sx : Alexandave/Fitness Authority 

Industrial 

Xuất xứ: Đài Loan 

Năm sx: 2019 trở về sau 

Nhóm: 06 

 
 

 

448.000.000 

Công ty  

Cổ phần  

TBYT  

Việt Nhật 

5 Kính hiển vi quang học 03 mắt có camera, 

máy tính, máy in. 

số lượng: 01cái. 

Model: 

- Kính hiển vi: Eclipse E200 LED 

- Camera kỹ thuật số: DS-Fi3 

- Phần mềm điều khiển: NIS-Elements D 

Nikon - Nhật bản/ 

Hãng sản xuất: Nikon 

Nước sản xuất: 

- Kính hiển vi, một số phụ kiện: Trung 

Quốc 

- Camera, phần mềm: Nhật Bản 

- Dầu soi kính: Mỹ 

Năm sản xuất: 2020. 

Không phân nhóm vì không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế 

 

 

350.000.000 

 

Công ty  

Cổ phần  

TM&SX  

Âu Lạc 

6 Cầu thang tập 

số lượng: 01cái 

Model: GH-456 

Hãng sx: OG Wellness 

Xuất xứ: Nhật bản 

Năm sản xuất: 2019 trở về sau 

Nhóm: 03 

 

 
 

306.000.000 

 

 

Công ty  

Cổ phần  

TBYT 

Việt Nhật 

7 Ống soi bán cứng niệu quản - bể thận 

số lượng: 01 cái 

Hãng sx: Karl Storz 

Xuất xứ: Đức 

Năm sx: 2019 trở về sau 

Nhóm: 03 

 

 

 

245.000.000 

Công ty  

TNHH DV  

và TM 

 Hoàng 

 Phúc Thanh 
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STT Tên thiết bị Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
 

Bao gồm: 

1. Ống soi niệu quản-bể thận,  

Mã số: 27001LK;  

Hãng sx: Karl Storz, Đức. 

2. Cầu nối cho 2 kênh dụng cụ,  

Mã số: 27001GF;  

Hãng sx: Karl Storz, Đức.   

3. Kềm gắp sỏi, loại cứng, hàm hoạt động 

đôi, cỡ 4Fr, dài 60cm;  

Mã số: 27424F;  

Hãng sx: Karl Storz, Đức. 

 

8 Kính hiển vi quang học 02 mắt 

số lượng: 02cái 

Model: Eclipse E200 LED 

Hãng sản xuất: Nikon 

Nước sản xuất:  

-Kính hiển vi: Trung Quốc 

-Dầu soi kính: Mỹ 

Năm sản xuất: 2020 

Không phân nhóm vì không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế 

 

 

 

 

 

 

399.950.000 

 

Công ty  

Cổ phần  

TM&SX  

Âu Lạc 

9 Tủ lạnh lưu trữ hóa chất 02-140C  

số lượng: 01cái 

Model: MPR-514-PE 

Hãng sản xuất: PHCbi 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Năm sản xuất: 2020 

Không phân nhóm vì không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

199.950.000 

 

Công ty  

Cổ phần  

TM&SX  

Âu Lạc 

10 Bồn rửa tay tiệt trùng 02 vòi tự động trong 

phẫu thuật 

số lượng: 03cái 

Model: HL-ASS9810-II 

Hãng sx: Hanlim 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Năm sản xuất: 2020 

Không phân nhóm vì không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế 

 

 

 
 

 

 

558.000.000 

 

 

 

 

Công ty  

TNHH  

Thương mại- 

Dịch vụ y tế  

Định Giang 
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STT Tên thiết bị Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 
 

11 Tủ sấy Paraphin 40 khay 

số lượng: 01cái 

Model: TSPRF-40 

Hãng sx: Tiến Đạt 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sx: 2019 trở về sau 

Không phân nhóm vì không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế  

 

98.000.000 

Công ty  

CP TBYT  

Việt Nhật 

12 Xe chuyển bệnh nhân, 

số lượng: 02cái 

Model: HL-HSSC0704 

Hãng sx: Hanlim 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Năm sản xuất: 2020 

Không phân nhóm vì không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế 

 

 

160.000.000 

 

 

 

 

Công ty TNHH 

Thương mại- 

Dịch vụ y tế  

Định Giang 

13 Máy truyền dịch tự động 

số lượng: 22cái 

Model: HP-60 

Hãng sản xuất: Medcaptain 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Năm sản xuất: 2020 

Nhóm: 02 

 

 

766.920.000 

Công ty  

Cổ phần  

TM&SX  

Âu Lạc 

14 Máy kích thích điện cầm tay (TENS) dùng 

cho tiêm Botilium,  

số lượng: 01cái 

Model: EM 6300 

Hãng sx: Everyway Medical Instruments 

Xuất xứ: Đài Loan 

Năm sx: 2019 trở về sau 

Nhóm: 06 

 
 

 

9.000.000 

 

Công ty  

CP TBYT  

Việt Nhật 

15 Xe đạp có gắn thiết bị đo mạch 

số lượng: 07cái 

 

Không đáp ứng về kỹ thuật 

  

Tổng cộng 

 

8.255.820.000 
 

 

  (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng) 
 
 

Điều 2. Ông Trưởng phòng Vật Tư - TBYT được phép làm thủ tục thương 

thảo ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu có tên tại điều 1 theo đúng pháp lệnh 

về hợp đồng kinh tế hiện hành trình Giám đốc xem xét và ký kết theo một số điều 

khoản sau: 
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1. Hình thức hợp đồng  : hợp đồng trọn gói. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 3. Giá trị hợp đồng bao gồm các loại chi phí: khảo sát, lắp đặt, kiểm định, 

vận hành thử, bảo hành bảo trì, phí ủy thác nhập khẩu, phí vận chuyển nội địa đến 

nơi lắp đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ. Giá toàn bộ thiết bị (kể cả phụ kiện lắp 

đặt), thuế VAT và các loại thuế khác. 

4. Thiết bị mua sắm phải đảm bảo chất lượng, đúng mẫu mã đã chào giá 

trong hồ sơ năng lực cung cấp thiết bị và lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật. 

5. Tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị đúng như cam kết trong Hồ sơ mời thầu 

và dự thầu.  

6. Phòng Vật Tư – TBYT, cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn theo dõi, giám 

sát việc thực hiện hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị theo đúng quy 

trình hiện hành. 

7. Tổ chức nghiệm thu, thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán vốn mua 

sắm thiết bị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 
 

Điều 3. Ông Trưởng phòng Vật Tư - TBYT có trách nhiệm quản lý việc 

mua sắm TTBYT cùng với Phòng Tài chính Kế toán thực hiện thanh quyết toán 

theo đúng quy trình hiện hành của Nhà nước. 

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

 

Điều 5. Các ông Trưởng Phòng Vật tư- TBYT, Trưởng phòng Tài chính Kế 

toán và các bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này.  
 

 

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như điều 5 

- Lưu VTTB 

- Lưu Văn thư               (đã ký) 
 

 
 

      Nguyễn Trọng Thiện 
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