
    SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BVPHCN

V/v mời chào cấu hình và giá trang
thiết bị y tế mua sắm năm 2023.

        Lào Cai, ngày      tháng 3 năm 2023

Kính gửi : Các đơn vị, Nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai gửi tới các đơn vị, Nhà thầu
cung cấp trang thiết bị y tế lời chào trân trọng. 

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế
phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Để có cơ sở xây dựng cấu hình
và giá dự toán của trang thiết bị. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai trân
trọng kính mời các đơn vị, Nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế có năng lực, kinh
nghiệm và có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến danh mục các trang thiết
bị mời chào cấu hình và giá (Phụ lục 1 đính kèm)

Để lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm trong việc cung
cấp các trang thiết bị như phụ lục. Đề nghị các đơn vị cung cấp các tài liệu liên
quan và báo giá chi tiết, chi tiết về tài liệu phân nhóm TBYT theo quy định tại
Thông tư: 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ y tế, thông tin về kê khai giá
trên cổng công khai giá của Bộ y tế (đang còn hiệu lực)

Hồ sơ gửi về:
Phòng kế toán - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai - ĐT:

0914.626.484. Email: thuyhienbvlc@gmail.com
Khoa Dược - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai - ĐT:

0987.248.236. Email: vulethanh84@gmail.com
Phòng Văn thư - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai
* Thời gian nhận được báo giá và các tài liệu liên quan trước 15h ngày 24

tháng 3 năm 2023.
Địa chỉ: Tổ 20 - P.Bắc Cường - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai. ĐT:

0214.3.825342
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai kính đề nghị các Quý đơn

vị/công ty quan tâm gửi báo giá theo mẫu phụ lục 02 đính kèm công văn này đến
Bệnh viện chậm nhất là 15 giờ 00 phút ngày 24/3/2023.

           Nơi nhận:                             GIÁM ĐỐC

          - Như trên;
          - Đăng tải Website của Bệnh viện
          - Lưu: VT, K. Dược-TBYT;

                                     Trần Văn Năm

mailto:thuyhienbvlc@gmail.com
mailto:vulethanh84@gmail.com


PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023

( Kèm theo Thư chào giá  số          /BVPHCN ngày       tháng 03 năm 2023 của Bệnh viện Phục
hồi chức năng tỉnh Lào Cai)

STT Tên thiết bị
Đơn vị
tính

Số
lượng

Ghi chú

1
Buồng oxy cao áp (Điều khiển vận hành tự động 
bằng máy tính); 

Bộ 1  

2 Máy điện xung, điện phân Bộ 2  

3
 Máy điện xung, điện phân 2 kênh độc lập kết 
hợp siêu âm điều trị

Bộ 2  

4
Máy kéo giãn cột sống (kết hợp giường nâng hạ 
điện đồng bộ)

Bộ 1  

5
Hệ thống huấn luyện dáng đi kết hợp máy đi bộ, 
hỗ trợ vận động cho bệnh bại liệt, chấn thương, 
đột quỵ sau bại não

Bộ 1  

6 Máy sắc thuốc đóng gói tự động ( loại 3 nồi) Bộ 1  

7 Máy tập thụ động khớp khuỷu tay Bộ 1  

8 Máy tập thụ động khớp gối Bộ 2  

9 Máy kích thích tập nuốt Bộ 1  

10 Máy sóng ngắn trị liệu Bộ 1  

11 Bàn xiên quay (điều khiển điện) Bộ 1  

12 Máy điều trị rối loạn cương dương; Bộ 1  

13 Máy điều trị bằng sóng xung kích Bộ 1  

14
Bàn tập PHCN (giường tập PHCN 3 khúc nâng 
hạ điện)

Bộ 6  

15 Máy điện tim 6 cần; Cái 1  

16
Máy điều trị và kích thích phát âm ( Máy kích 

thích nuốt; nói);
Cái 1  



PHỤ LỤC 02

Tên công ty:……

Địa chỉ:…………

Số điện thoại:…….

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai

  Công ty…………..Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

Số TT
Tên trang

thiết bị y tế
Chủng

loại

Cấu
hình, 

tính

năng kỹ
thuật

Hãng/

Nước 
sản
xuất

Mã kê

khai  (NĐ
98/2021/N
Đ-CP)

Sửa đổi
theo NĐ

07/2023/N
Đ-CP

Phân

nhóm

(TT14)

Đơn
vị
tính

Số
lượng

 Đơn
giá

(VNĐ
)

 Thành

tiền
(VNĐ)

1                    

2                    

…                    

  Tổng cộng:                  

                   

Tổng giá trị của hàng hoá trong báo giá đã bao gồm chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và 
các loại thuế khác theo quy định hiện hành:
Các điều khoản khác:

a, Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai

b, Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm …......trở đi

c, Thời gian bảo hành của hàng hoá:…........Tháng

d, Tiến độ thực hiện hợp đồng: …..... Tháng

đ, Thời gian hiệu lực của báo giá: …........ Tháng

e, Điều hiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế sau bán hàng, cam kết thực 
hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên mua yêu cầu trong thời gian …....năm.

f, Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan
và các giấy tờ nhập khẩu khác…..

…..,ngày      tháng     năm 20…

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
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