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Kính gửi:  Các đơn vị có năng lực về sửa chữa, thay thế  

                                          linh kiện máy gây mê của hãng Draeger 

 

Trước hết, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn các đơn 

vị kinh doanh cung cấp linh kiện, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị y tế đã hợp tác với 

Bệnh viện trong thời gian qua.  

 Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng có nhu cầu sửa chữa, thay thế 

linh kiện máy gây mê model: Fabius Plus; số SN: ASAA-0108; hãng sản xuất: 

Draeger/Đức (chi tiết như Phụ lục đính kèm).  

Để có cơ sở lập kế hoạch sửa chữa, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính 

mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến việc sửa 

chữa, thay thế linh kiện máy gây mê Draeger gửi về phòng Vật tư Thiết bị y tế, 

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trước 17h00’ ngày 18 tháng 02 năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công 

nhận trúng thầu bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản chụp chứng minh doanh 

nghiệp có tên trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

+ Tài liệu chứng minh đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định 

tại Điều 37 và Điều 38, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

về Quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2018 sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý trang thiết bị y tế. 

+ Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều 

kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác 

có giá trị tương đương; giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ (CO, CQ), tài liệu kỹ 

thuật (thông số, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa báo giá) của hãng sản xuất kèm 

bản dịch Tiếng việt do đơn vị có tính pháp nhân dịch thuật thực hiện. 

2. Có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của 

nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: 

nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ hàng hóa kể từ khi 

nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa, thiết bị vào sử dụng; có đội ng  kỹ sư  được 

đào tạo ch nh hãng và từ 03 năm kinh nghiệm trở lên về sửa chữa, bảo trì máy gây 
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mê của hãng Draeger (kèm theo bằng cấp, hợp đồng lao động còn hạn, chứng chỉ 

đào tạo của hãng có bản dịch Tiếng việt do đơn vị có tính pháp nhân dịch thuật 

thực hiện). 

3. Báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy gây mê Fabius Plus 

của hãng Draeger: Nêu đầy đủ các thông tin tại phụ lục đ nh kèm; 

4. Hợp đồng tương tự về cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện máy 

gây mê của hãng Draeger ở các Đơn vị đã ký trong vòng 12 tháng trở lại đây (nếu 

có). 

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào 

giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian bảo 

hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá. 

Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong k n để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung để 

tiện theo dõi. 

Các tài liệu xin gửi về: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà 

Nẵng. Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ng  Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng. 

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.  

Xin chân thành cảm ơn!        

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VTTBYT.  

 

 

 

                                                                                      TS. BS Trần Đình Vinh               
 

 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC  

THÔNG TIN CHÀO GIÁ  

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN MÁY MÁY GÂY MÊ 

(Đính kèm Công văn số            /BVPSNĐN-VTTBYT ngày      tháng     năm 2022) 

 

Stt Tên hàng hóa/Dịch vụ 
Thông số kỹ thuật 

hoặc tương đương 

Ký mã 

hiệu/ 

Hãng 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá tại các 

hợp đồng 

tương tự 

(nếu có) 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Ghi 

chú 

I. 

Dịch vụ sửa chữa, thay thế 

linh kiện cho máy gây mê  

Model: Fabius Plus 

Hãng sản xuất: Draeger/Đức 

  

       

01 Bo điều khiển (Pba control 3)    Cái 01     

 TỔNG CỘNG 

 (Đã bao gồm thuế GTGT) 

   
  

    

           

              (Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………)./. 

-Giá đã bao gồm chi phí giao hàng, chi phí lắp đặt, chạy thử và bảo hành sản phẩm tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. 

-Hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng. 

-Thời gian bảo hành: ....... tháng kể từ ngày bàn giao đưa linh kiện vào sử dụng. 

-Hiệu lực báo giá: trong vòng ....... ngày kể từ ngày báo giá. 
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