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Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất xét nghiệm 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ qui 

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài Chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà Nước đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ vào Công văn số : 1275/SYT-NVD ngày 16/6/2022 của Sở Y Tế Hà 

Giang V/v thực hiện mua VTYT, hóa chất, sinh phẩm ngoài kết quả đấu thầu năm 

2022-2023 gửi tới Các đơn vị Y tế trong toàn tỉnh. 

Căn cứ công văn số 1321/SYT-NVD ngày 21/6/2022 về việc đảm bảo nhu cầu 

thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh đối với mặt hàng hóa chất xét nghiệm mang tính cấp thiết. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh tỉnh Hà Giang cần mua sắm một số hóa 

chất xét nghiệm để phục vụ phục vụ công tác khám chữa bệnh, để có cơ sở giá trên thị 

trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh 

nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm gồm: 

Số 

TT 

Tên 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật Đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Dung 

dịch phá 

vỡ hồng 

cầu 

Thành phần hoạt tính:  

- Quaternary ammonium salts)  <50g / L 

- Non-ionic surfactant) <15g / L; 

- Isopropanol: 0,1-1,5ml / L 

- Ethanol <1,5ml / L. 

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. 

500 ml / 

chai 

Chai 12 

 

2 Dung 

dịch rửa 

Thành phần hoạt tính:  5,5 lít / Can 12 



thường - Sodium Sulfate Anhydrous 3.0 - 5.5g/L  

- Sodium Chloride 7.5 - 11.5g/L  

- Anti-fungal and Anti-bacterial Agents 

1.0 - 3.0g/L  

- Polyoxyethylene Ester 0.3 - 1.5g/L  

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

can 

3 Hóa chất 

định 

lượng 

Alpha 

Amylase 

Thành phần hoạt tính:  

- MES buffer pH 6.0: 100 mmol/L 

- Sodium chloride: 350 mmol/L 

- Calcium Acetate: 6 mmol/L 

- Potassium thiocyanate: 900 mmol/L 

- CNPG3: 2.27 mmol/L  

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

5 x 20 

ml R1 / 

hộp 

Hộp 6 

4 Dung 

dịch rửa 

máy sinh 

hóa 

Phân loại hóa chất hỗn hợp .  

- Ăn mòn Kim loại (Nhóm 1 ) H290  

- Kích ứng da (Nhóm 2 ), H315  

- Kích ứng mắt (Nhóm 2 ), H319  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 

2,5 lít / 

can 

Can 5 

(thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào các mặt hàng 

tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn) 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 

2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang 

thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số 

điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện 

cần liên lạc. 

3. Catalogue, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, CFS, ISO và các tài liệu khác 

liên quan đến phân nhóm thiết bị theo hướng dẫn thông tư 14/2020/TT-

BYT ngày 10/7/2020 và công văn 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của 

Bộ Y tế; 

4. Thư ủy quyền phân phối hoặc bán hàng của đơn vị nhập khẩu và phân phối 

tại Việt Nam. 

5. Giá hàng hóa dự thầu đã được công khai giá trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Y tế theo Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021. Và giá dự thầu phải thấp hơn giá kê khai. 

6. Hợp đồng tương tự đã bán trong thời gian 1 năm trở lại đây. Tối thiểu 02 

hợp đồng. 



Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 01 tháng 08 năm 

2022 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh; 

địa chỉ tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. đến trước ngày 01 

tháng 08 năm 2022 để bệnh viện tổng hợp.  

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds. Mai Thị Ngà (SĐT: 0976076970). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Hội đồng KH;  

- Đăng Website BV; 

- Đăng Website SYT;  

- Lưu VT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Phạm Đình Phẩm 
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