
 
 

             SỞ Y TẾ HÀ GIANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   

BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                    Yên Minh, ngày  05 tháng 10 năm 2022 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy  

       

Kính gửi: Các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực cung ứng các hàng                     

hóa, dịch vụ liên quan 

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh đang có nhu cầu mua 

sắm thay thế bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy tại Bệnh viện với nội dung 

chi tiết trong phụ lục đính kèm. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán của gói thầu tư vấn, Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Yên Minh kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ điều kiện và năng 

lực trong lĩnh vực này gửi hồ sơ báo giá về Bệnh viện Đa khoa khu cực Yên 

Minh. Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau: 

Đơn vị nhận báo giá: Phòng VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Yên Minh 

Địa chỉ: Tổ 6, TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

Thời gian nhận báo giá: Trước 10h00 ngày 14 tháng 10 năm 2022 

(Trong giờ hành chính) 

Số điện thoại liên hệ: 0914.673.745 Vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ 

Bảng báo giá: Nội dung chào giá bóng  phát tia X cho máy Ct 2 dãy tại 

Bệnh viện ĐKKV Yên Minh 

Hồ sơ gồm 

Thư chào giá 

Văn bản chứng minh công ty có chức năng liên quan nội dung công 

việc chào giá. 

          Bệnh viện ĐKKV Yên Minh xin trân thành cảm ơn./.  

 

                                                                                          
 Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Đăng Wedsite BV, SYT                                                                       

- Lưu VT, TTBYT. 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Ngọc Thức  



PHỤ LỤC 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ đề nghị chào giá 

(Đính kèm thư mời chào giá ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Yên Minh) 

 

TT Nội dung công việc ĐVT SL Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

1 Bóng phát tia X Cái 01 

Bóng X-quang 

 - Model:................ 

- Hang SX:............  

- Nước SX:........  

- Hàng hóa mới 100%  

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau  

- Hàng hóa có hệ thống quản lý chất 

lượng đạt tiêu chuẩn ISO:....... 

- Môi trường hoạt động:  

Nhiệt độ tối đa:..........  

Độ ẩm tối đa:............ 

a. Cấu hình bóng X-quang: 01 bóng 

b. Thông số kỹ thuật: 

Vật liệu anode: TZM, W, Re, Graphite. 

- giá trị tiêu điểm IEC 60336:..... 

- Dung lượng nhiệt tối đa là:....... 

- Đơn vị tính HU:............ 

- Đường kính đĩa quay anode:....... 

- Góc quy anode:......... 

- Góc chùm tia hữu dụng:..........  

- Thời gian tăng tốc danh định:......... 

 - Tốc độ quay Anode:..............  

- Dòng qua dây tóc tối đa:....... 

- Điện áp qua dây tóc tối đa:......... 

- Dòng chế độ chờ qua dây tóc:........ 

- Phân loại mức độ ôi nhiễm: ........... 

-Phương pháp khử trùng: ............... 

Phù hợp cho môi trường nhiều oxygen 

không thích hợp để sử dụng khi có hỗn 

hợp thuốc mê rễ cháy với không khí môi 

trường giàu oxygen hoặc oxy nito... 

- Áp xuất hoạt động Minimum: ................ 

- Giới hạn chống sốc trong khi vận 

chuyển và lưu kho:.................... 

- Giá trị chống sốc lớn nhất ghi trên bao 

bì:................. 

Bộ làm mát 

- Điện áp cấp cho khối làm mát ........... 

- Dòng điện lớn nhất cho bơm tản 

nhiệt:................ 



- Tản nhiệt tối đa của bộ làm mát: ....... 

- Lưu lượng gió tối thiểu qua bộ làm 

mát:... 

- Trạng thái của cảm biến áp xuất bơm:.... 

- Dải lớn nhất cho cảm biến áp xuất 

bơm:...... 
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