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

 
THƯ MỜI 

V/v tham gia báo giá thẩm định giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất 
 phục vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng    

 

Kính gửi: Các Quý Công ty 

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu thẩm định giá một 
số mặt hàng vật tư y tế, hóa chất 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 thẩm định 
giá của các mặt hàng sau: 

1. Danh mục hàng hóa: gồm 36 mặt hàng, theo phụ lục đính kèm. 

2. Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm. 

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá: 

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công 

khai Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ 

tài chính 2022; 

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá 

và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm  trong lĩnh vực thẩm  định giá;  

Doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín; 

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, 

thu thập thông tin để thẩm định giá và thuế GTGT). 

- Thời hạn cung cấp chứng thư sau 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết 

Hợp đồng. Chứng thư thẩm định giá phải thực hiện theo quy định của Chính 

phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế. 

4. Hồ sơ gồm có:  

- Hồ sơ pháp lý và n ng lực của doanh nghiệp thẩm định giá; 

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá; 

-  Danh sách là doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá n m 2022  của 

Bộ Tài chính. 

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời hạn: kể từ ngày thông báo được đ ng tin trên Website của Bệnh 

viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đến ngày 07/6/2022. 

- Địa chỉ Website: https://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “ Danh 

mục & Tìm kiếm”→ “Thư mời chào giá” 

- Địa điểm nộp hồ sơ: 402 Lê V n Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại liên hệ: 02363.957.749.        

https://phusannhidanang.org.vn/


2 
 

  Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội 

dung    theo yêu cầu. 

     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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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……… … /BVPSNĐ N-KD ngày ……./5/2022) 
 

STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 

nhóm 
theo 

Thông tư 

số 14/TT-
BYT 

Đơn vị 
tính 

Số lượng dự kiến Ghi chú 

1 G ng tay khám các số 

G ng tay khám các số (size XS = số 6,5; size S = số 7; size M = 

số 7.5). Nguyên liệu: cao su thiên nhiên, bên trong có chứa bột, 
trơn mịn, tự nhiên, không mùi. Ngón tay thẳng, đầu ngón tay 
nhám. 

6 Đôi             600.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

2 

Test phát hiện kháng thể đặc 

hiệu kháng HCV trong mẫu 
huyết thanh, huyết tương, máu 
toàn phần người 

Sử dụng kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, 
NS5; Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy tương quan: 

100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.4%. Màng nitrocellulose: 
25±5 x 4.5±0.9mm; Kits xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi 

để ở nhiệt độ 55±1°C 

6 Test                 3.500  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

3 

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 

Độ nhạy tương đối 95,4%. Độ đặc hiệu tương đối 91%. Độ 
chính xác 100%. Cộng hợp vàng kháng nguyên H.Pylori-keo 

vàng: 1±0.2µg. Không phản ứng chéo với các tác nhân khác, 
các thành phần trong máu khác không ảnh hưởng đến kết quả 

xét nghiệm. Giới hạn phát hiện 0,76s/CO 

6 Test                    100  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

4 

Test phát hiện định tính kháng 

nguyên H.Pylori trong mẫu 
phân người 

Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan 97.8%. 
Không cho phản ứng chéo với các vi sinh vật khác ( E.Coli; 

Rotavirus; Chlamydia trachomatis; Salmonella choleraesius; 
Hemophilus influenzae; Streptococcus nhóm B, C; 
Staphylococcus aureus). 

6 Test                      50  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

5 
Test thử thai nhanh (phát hiện 

định tính HCG trong nước tiểu) 

Test thử thai nhanh (phát hiện định tính HCG trong nước tiểu). 
Đọc kết quả: 3 phút (nước tiểu). Giới hạn phát hiện 25mlU/ml. 

Độ nhạy tương quan: 100%. Độ đặc hiệu tương quan: 100%; 
Không phản ứng chéo với các hormone gonadotropin; mẫu có 
thể sử dụng trong vòng 14 ngày sau khi lấy (bảo quản ở -20°C) 

6 Test                    100  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

6 Hóa chất phát hiện giang mai Hóa chất phát hiện giang mai TPHA kit hoặc tương đương 6 Test                    600  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

7 Hồng cầu mẫu 

Thành phần: Mỗi lọ sinh phẩm 10 ml gồm: 
- Hồng cầu khối : 0,5 ml 

- Dung dịch bảo quản và nuôi dưỡng hồng cầu: 9,5 ml.  
- Nồng độ: dung dịch hồng cầu 5%. 

 - Quy cách đóng gói: Mỗi bộ hồng cầu gồm 3 lọ: Hồng cầu 
mẫu A, Hồng cầu mẫu B, Hồng cầu mẫu O, thể tích mỗi lọ là 
10 ml 

6 Lọ                      15  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  



5 
 

STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

8 

Panel hồng cầu sàng lọc kháng 

thể bất thường hoặc tương 
đương 

Mỗi lọ sinh phẩm 10 ml gồm: 
- Hồng cầu khối nhóm O: 0,5 ml 

- Dung dịch bảo quản và nuôi dưỡng hồng cầu: 9,5 ml.  
Nồng độ: dung dịch hồng cầu 5% 

6 Lọ                      20  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

9 Anti B 

Anti-B: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 
B500100 1,0ml 

Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% 
Lọ 10ml. 

6 Lọ                    300  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

10 
Bộ thử nhóm máu (anti A-B-

AB) 

Anti-A: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) 
A500100 1,0ml 

Anti-B: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 
B500100 1,0ml 

Anti-AB: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 
(CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml 
Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% 

6 Lọ                    300  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

11 
Test xét nghiệm nhanh HIV 1/2 

3.0 Bioline 

1 vĩ gồm 10 thanh thử đựng riêng trong túi nhôm có chứa hút 
ẩm x 10, dung môi 2 x 8.5 ml/lọ, HDSD.Bệnh phẩm :máu toàn 
phần/huyết thanh/huyết tương. Đọc kết quả từ 10-20 phút. Độ 

nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 99,8%. Nguyên lý: Kết hợp KN-KT. 
KN bắt giữ tái tổ hợp HIV1 (gp 41, p24) trên vùng vạch thử 1 

và KN bắt giữ tái tổ hợp HIV2 ( gp 36) trên vùng vạch thử 2 

6 Test                 3.600  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

12 Cồn tuyệt đối. 1000ml/chai Cồn tuyệt đối. 1000ml/chai 5 Chai                      80  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

13 
Bông sản khoa đã tiệt trùng, 

4,5x5,5cm, 20g/gói 
Bông hút nước 4.5 x 5.5cm x 10 miếng, VT (20 gam/gói) 5 Gói               11.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

14 
Bông gạc ép sọ não, (2x7)cm x 

2 lớp 
Bông gạc ép sọ não, (2x7)cm x 2 lớp  5 Miếng                    100  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

15 
Que t m bông gỗ không tiệt 

trùng, 200 que/gói 
Thân bằng gỗ, t m bông hai đầu que. 5 Que               15.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

16 
Que t m bông cán dài vô trùng, 

1 que/ hộp hoặc ống 

Dài 20cm, mỗi que được tiệt trùng và bảo quản trong ống nhựa 

hoặc hộp kín riêng biệt có nhãn để viết thông tin người bệnh 
5 Que                 8.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

17 
Gạc Meche (3,5*75)cm * 8 lớp, 

vô trùng, có cản quang 

Kích thước: 3,5cm x 75cm x 8 lớp, vô trùng, có cản quang. 

Loại bông trắng đã tẩy sạch chất béo. 
5 Miếng                    800  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

18 
Bơm tiêm nhựa 1ml có kim, sử 

dụng 1 lần 

Bơm tiêm nhựa 1ml liền kim, cỡ kim 23G, 25G, 26 G, 30G, 
gio ng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Thép 

không gỉ, đầu kim sắc nhọn có đủ độ cứng cơ khí, không bị 
cong vênh trong điều kiện bình thường, không bị oxy hóa; bề 

mặt kim tiêm nhẵn, bóng; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và 
không có gờ, có nắp chụp bảo vệ. Pít tông có khía bẻ gãy để 
hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. 

5 Cái               36.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

19 G ng tay khám không bột G ng tay ngắn không bột size S. M. L. 6 Đôi               40.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

20 
G ng tay phẫu thuật không tiệt 

trùng các số 6,5/7/7,5 
G ng tay phẫu thuật không tiệt trùng các số 6,5/7/7,5. 5 Đôi                 5.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

21 
Cassette nhựa lưu trữ bệnh 

phẩm 
Cassette nhựa có nắp 6 Cái                 3.600  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

22 Tube đựng nước tiểu vô trùng 
Tube đựng nước tiểu vô trùng. Có nhãn ghi thông tin người 

bệnh. 
5 Cái               36.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

23 

Ống mở khí quản có bóng chèn, 

không có cửa sổ 1 nòng, dùng 
cho trẻ em các số 

Đường kính nòng trong (I.D & O.D) thể hiện rõ trên sản phẩm: 
Số 4 (ID: 4.0mm, OD: 5.9mm, L: 41mm), Số 4.5: (ID: 4.5mm, 
OD: 6.5mm, L: 42mm), Số 5 (ID: 5.0mm, OD: 7.1mm, L: 

44mm), Số 5.5 (ID: 5.5mm, OD: 7.7mm, L: 46mm), Số 6.0 
(ID: 6.0mm, OD: 8.3mm, L: 52mm), Số 6.5 (ID: 6.5mm, OD: 

9.0mm, L: 58mm). 

6 Cái                      20  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

24 Catheter tĩnh mạch rốn các số 

Ống thông được làm bằng nhựa PVC trong suốt, Catheter tĩnh 
mạch dùng làm đường dẫn để truyền thuốc, dịch vào đường 

động mạch của cơ thể bệnh nhân nhi, lưu trong thời gian 1-7 
ngày. Chiều dài 37cm 

3 Cái                    250  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

25 
Catheter chạy thận 2 nòng số 

6,5 

* Catheter nguyên liệu Polyurethan nhạy nhiệt Tecoflex (thân 
và đầu ống mềm hơn ở nhiệt độ cơ thể giảm nguy cơ kích ứng 

thành mạch). Ống cản quang hiển thị được dưới tia X, tương 
thích MRI 

* Đầu catheter thiết kế đặc biệt theo kiểu đường hầm (không lỗ 
bên) giảm nguy cơ máu đông, giảm tắc nghẽn 
 * Đường kính trong lớn hơn cho phép tốc độ dòng truyền cao 

(lên tới 135ml/ph ở áp lực 250mmHg). Tốc độ bơm linh hoạt 
hơn vì có thể cài đặt áp suất thấp hơn. 
* Thể tích mồi A:0.78ml, V:0.78ml 

* Trong catheter có sẵn 1 cây dẫn đường làm bằng nguyên liệu 
Nitinol chống xoắn, phủ PTFE linh động dễ luồn.  

* Bộ bao gồm: 1 catheter, dây dẫn 0.45/400mm, kim dẫn 20G, 
cây nong 6Fr, cây nong 7Fr, nút chặn (luer lock) 

6 Cái                      15  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

26 

Sonde Foley 2 nhánh, phủ 

silicone trong lòng ống, các số 
(8-30) 

Tiệt trùng bằng EO, chất liệu latex,tráng silicon trong lòng ống, 

số 8 - 30. 
6 Cái                 5.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

27 
Dây hút dịch phẫu thuật, đầu 

nhựa cứng, đầu tròn 27cm 

Chất liệu nhựa Vinyl dễ uốn, không gẫy gập, có lòng trong mịn. 

Có sẵn tip tùy chọn giúp cải thiện kiểm soát hút  
5 Sợi                 5.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

28 
Chỉ không tiêu tiệt trùng khâu 

eo cổ tử cung 

B ng khâu hở eo cổ tử cung bằng polyester bao phù bằng 

polybutylate dài 40cm dầy 5mm, 2 kim tròn thân dầy dài 48mm 
1/2 vòng tròn. 

3 Sợi                      48  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

29 Chỉ không tan tự nhiên số 3/0 
Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 3/0 kim tam giác 3/8 chiều 

dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, phủ silicone 
5 Sợi                 1.500  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

30 
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 6/0 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài 

60cm, 2 kim thân tròn, đầu tròn, 10mm, 1/2 vòng tròn 
3 Sợi                    120  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

31 
Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi 

Polyglycolic Acid số 4/0 

Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 4/0 . Sợi 

chỉ dài 70cm, kim 19mm, phủ silicon, áo bao glyconate 
6 Sợi                 3.600  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

32 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglycolic Acid số 4/0 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 4/0 

. Sợi chỉ dài 70cm, kim 1/2vòng tròn, 22mm phủ silicon, áo bao 
glyconate 

6 Sợi                    360  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

33 Chỉ thép điện cực tim số 3/0 

Chỉ thép điện cực tim số 3/0 . Dài 60cm, 1 đầu tròn, kim tròn 

cong 1/2 ,dài 13mm, 1 đầu kim thẳng tam giác, dài 51mm. Kim 
phủ silicone, áo bao Polyethylene Blue. 

3 Sợi                      36  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

34 Mũi khoan kim cương 
Chất liệu bằng kim loại có phủ kim cương . Đầu mũi khoan có 

hình chóp cụt, hình ngọn lửa, hình tròn, hình trụ  
6 Cái                    150  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  

35 Bao cao su 
Nguyên liệu latex cao su thiên nhiên. Được bôi trơn bằng dung 

dịch silicone có độ nhớt 
6 Cái               30.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

Phân 
nhóm 
theo 

Thông tư 
số 14/TT-

BYT 

Đơn vị 

tính 
Số lượng dự kiến Ghi chú 

36 Lamen 22 x 22mm Lamen 22 x 22mm. Đảm bảo trong suốt. Hộp 100 cái 6 Cái               18.000  

 Thời gian thực hiện 

hợp đồng dự kiến 6 
tháng  
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