
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH   

                 BỆNH VIỆN MẮT 

Số              /BVM- KD   

V/v báo giá trang thiết bi y tế 

 năm 2023. 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Bình Định, ngày       tháng     năm 2023                                                                          

    

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế.  
 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập.  

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Bệnh viện Mắt Bình Định có nhu cầu xây dựng giá kế hoạch mua sắm 

Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT) và Sinh hiển vi khám mắt. Để làm cơ sở tiến 

hành lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm nhằm phục vụ công tác khám 

chữa bệnh của đơn vị. 

 Bệnh viện Mắt Bình Định đề nghị Quý Công ty/ Đơn vị kinh doanh báo 

giá các trang thiết bị y tế như sau:  

1. Danh mục đề nghị báo giá:  

* Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT) cấu hình như sau: 

- Thân máy chính tích hợp với máy tính và màn hình LCD 22 inchs: 01 hệ 

thống 

- Bàn phím, chuột máy tính: 01 cái  

- Đèn định thị ngoài: 01 cái 

- Bộ gương chụp tiền phòng: 01 cái 

- Bộ gương chụp giác mạc: 01 cái 

- Tựa cằm đôi tích hợp theo máy với nhận biết tự động mắt trái/phải: 01 bộ 

- Chân bàn đặt máy chính hãng: 01 cái 

- Máy in màu tương thích (Mua tại Việt Nam): 01 cái 

- Bao phủ máy: 01 chiếc 

- Dây nguồn: 01 chiếc 

 * Sinh hiển vi khám mắt cấu hình như sau: 



- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: 01 cái 

- Thân kính chính: 01 cái  

- Bộ phận tựa cằm: 01 cái 

- Mặt bàn chính hãng: 01 cái   

- Bao phủ chống bụi: 01 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Bóng đèn Halogen : 01 cái  

- Thanh test: 01 cái  

- Cầu chì dự phòng: 01 bộ  

- Chân bàn nâng hạ bằng Motor điện : 01 cái 

2. Yêu cầu báo giá:  

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc. 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng việt. 

- Loại tiền sử dụng : Đồng Việt Nam. 

- Tên trang thiết bị, cấu hình, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản 

xuất, hãng/nước chủ sở hữu, giá kê khai… 

- Phân nhóm trang thiết bị. 

- Giá trang thiết bị bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán,thuế 

VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển,… đến tận kho của Khoa Dược -

VTYTTB-XN-CNK của Bệnh viện Mắt Bình Định. 

3. Thời gian: Gửi báo giá về Bệnh viện Mắt Bình Định trước ngày 

16/03/2023. 

4. Báo giá xin gửi về:   

-  Trực tiếp Phòng Văn thư/Khoa Dược - VTYTTB - XN - CNK Bệnh 

viện Mắt Bình Định hoặc qua đường bưu điện và gửi file mềm qua email 

khoaduocbvm2021@gmail.com . 

- Địa chỉ: Số 78 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại : 0256.3893606 - 0256.3518017 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty/Đơn vị./. 
 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Đăng webside BVMBĐ; 

- Lưu VT, KD.         

 

 

 Nguyễn Thanh Triết 
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