BỘ Y TẾ

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

Tên đơn vị: Bệnh viện Phong và Da liễu TW Quỳnh Lập

MẪU CÔNG KHAI KẾT QUẢ TRÚNG THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị tính: đồng
Nhà thầu trúng thầu

TT

Tên tài sản,
thiết bị
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Số đăng
ký lưu
Chủng
Năm
hành/Giấ
loại
sản
y phép
(Model)
xuất
nhập
khẩu
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Nước
sản
xuất

6

Hãng sản
Hãng chủ
xuất (nếu
sở hữu
có)
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Đơn vị
tính

Số lượng
trúng
thầu

Đơn giá trúng
thầu
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Cấu hình, tính
năng, thông số kỹ
thuật

Tên gói
thầu

Hình
thức
lựa
chọn
nhà
thầu
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Bộ xử lý hình
ảnh Image1 S
TC200 Karl
Storz, Mỹ Bộ
liên kết đầu
camera TC301,
Karl Storz, Mỹ
Đầu Camera
full HD TH110,
Karl Storz, Mỹ
Nguồn sáng
lạnh nội soi
Power LED
175, Karl StorzĐức Cáp quang
sợi mềm dẫn
sáng 495
NCSC, Karl
Storz- Đức
Màn hình
chuyên dụng FSL2403D,
Foreseson
(FSN)- Hàn
Quốc Máy bơm
khí CO2 ổ bụng
lưu + Bộ van
điều chỉnh lưu

Quyết định
trúng thầu

Tên nhà
Số
Mã số thuế
thầu
QĐ
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Ngày ban
hành QĐ
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Tên đơn vị
mua sắm

Ghi chú
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20

lạnh nội soi
Power LED
175, Karl StorzĐức Cáp quang
sợi mềm dẫn
sáng 495
NCSC, Karl
Storz- Đức
Màn hình
chuyên dụng FSL2403D,
Foreseson
(FSN)- Hàn
Quốc Máy bơm
khí CO2 ổ bụng
lưu + Bộ van
điều chỉnh lưu
lượng, dây kết
nối kèm theo:
Endoflator 40,
Karl StorzThụy Sĩ Dao mổ
điện cao tần
kèm theo phụ
kiện tiêu chuẩn:
ESU-X300NT,
GEISTER- Ý
Cấu hình bao
gồm:
+ Tay dao đơn
cưc sử dụng
nhiều lần: 01
chiếc
+ Tay dao
lưỡng cưc sử
dụng nhiều lần:
01 chiếc
+ Điện cực
trung tính (Điện
cực bệnh nhân)
sử dụng một
lần: 10 chiếc
+ Máy tưới hút
dịch chuyên
dụng kèm theo
phụ kiện tiêu
chuẩn
DUOMAT,
Karl Storz- Đức
Xe đẩy chuyên
dụng Việt Nam
Tài liệu hướng

+ Điện cực
trung tính (Điện
cực bệnh nhân)
sử dụng một
lần: 10 chiếc
+ Máy tưới hút
dịch chuyên
dụng kèm theo
phụ kiện tiêu
chuẩn
DUOMAT,
Karl Storz- Đức
Xe đẩy chuyên
dụng Việt Nam
Tài liệu hướng
dẫn sử dụng và
bảo trì bằng
Tiếng Anh +
Tiếng Việt Bộ
dụng cụ phẫu
thuật nội soi ổ
bụng Karl Storz
+ Weck +
Johnson &
Johnson, Xuất
xứ: Thụy Sĩ,
Đức, Mỹ gồm:
Ống kính soi
HOPKINS,
hướng nhìn 30
độ, đường kính
10mm, chiều
dài làm việc 31
cm, có thể hấp
tiệt trùng, đầu
ống có bọc
chống xước Vỏ
trocar kim loại,
đầu chóp nhọn,
cỡ 11 mm,
chiều dài 10.5
cm Van đa chức
năng, có thể mở
tự động hoặc
thủ công, cỡ 11
mm Nòng
trocar, đầu tù,
cỡ 11 mm,
chiều dài 10.5
cm Nòng trocar,
đầu hình kim tự
tháp, cỡ 11 mm,

1

Bộ phẫu
thuật nội
soi ổ bụng

Đức
+ Mỹ
+
9757N
Hàn
K/BYT- 2019 Quốc
TB-CT
+
Thụy
Sỹ +
Ý

Karl
Storz

Karl
Storz

Bộ

1

chống xước Vỏ
trocar kim loại,
đầu chóp nhọn,
cỡ 11 mm,
chiều dài 10.5
cm Van đa chức
năng, có thể mở
tự động hoặc
thủ công, cỡ 11
mm Nòng
trocar, đầu tù,
cỡ 11 mm,
chiều dài 10.5
cm Nòng trocar,
đầu hình kim tự
tháp, cỡ 11 mm,
chiều dài 10.5
cm Vỏ trocar
kim loại đầu
chóp nhọn, cỡ 6
mm, chiều dài
10.5 cm Van đa
chức năng, có
thể mở tự động
Gói
hoặc thủ công,
3,359,000,000
thầu số
cỡ 6 mm Nòng
01
trocar, đầu hình
kim tự tháp, cỡ
6 mm, chiều dài
10.5 cm Nòng
trocar, đầu tù,
cỡ 6 mm, chiều
dài 10.5 cm
Ống thu giảm
khẩu kính, loại
11/5mm Vỏ
ngoài Clickline,
cách điện, có
cổng tưới để vệ
sinh cỡ 5 mm,
chiều dài 36 cm
Tay cầm
Clickline, bằng
nhựa, xoay
được, không
khóa, có chân
cắm đốt điện
đơn cực Tay
cầm Clickline,
bằng nhựa, xoay
được, có khóa
hãm kiểu

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/29/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

cổng tưới để vệ
sinh cỡ 5 mm,
chiều dài 36 cm
Tay cầm
Clickline, bằng
nhựa, xoay
được, không
khóa, có chân
cắm đốt điện
đơn cực Tay
cầm Clickline,
bằng nhựa, xoay
được, có khóa
hãm kiểu
MANHES, có
chân cắm đốt
điện đơn cực
Lưỡi kéo cong
Clickline, hàm
hoạt động kép,
có răng cưa,
hàm dài 20 mm.
Cỡ 5 mm,
chiều dài 36 cm
Lưỡi kéo hình
móc Clickline,
hàm hoạt động
đơn, hàm dài 10
mm. Cỡ 5 mm,
chiều dài 36 cm
Hàm forceps
kẹp Clickline
MANHES,
nhiều răng, hàm
rộng 4.8 mm,
dài 14 mm, hoạt
động đơn, dùng
để kẹp chính
xác và không
gây tổn thương.
Cỡ 5 mm, chiều
dài 36 cm Hàm
forceps kẹp
Clickline, có
răng cưa không
gây tổn thương,
hàm dài 26 mm,
mở cửa sổ, hoạt
động đơn. Cỡ 5
mm, chiều dài
36 cm. Hàm
forceps kẹp và

động đơn, dùng
để kẹp chính
xác và không
gây tổn thương.
Cỡ 5 mm, chiều
dài 36 cm Hàm
forceps kẹp
Clickline, có
răng cưa không
gây tổn thương,
hàm dài 26 mm,
mở cửa sổ, hoạt
động đơn. Cỡ 5
mm, chiều dài
36 cm. Hàm
forceps kẹp và
phẫu tích
Clickline
KELLY, hàm
dài 22 mm, hoạt
động kép. Cỡ
khoảng 5 mm,
chiều dài 36 cm
Hàm forceps
kẹp
BABCOCK,
hàm dài 18 mm,
thủng, không
gây tổn thương.
Cỡ 5 mm, chiều
dài 36 cm Hàm
forceps kẹp và
phẫu tích
REDDICKOLSEN, hàm
dài 13 mm,
khỏe. Cỡ 5 mm,
chiều dài 36 cm
Vỏ ngoài
Clickline, bằng
kim loại, cách
điện. Cỡ 10
mm, chiều dài
36 cm Hàm
forceps kẹp
bệnh phẩm,
hàm dài 35 mm,
có 2x3 răng,
hoạt động đơn.
Cỡ 10 mm,
chiều dài 36 cm
Que phẫu tích

BABCOCK,
hàm dài 18 mm,
thủng, không
gây tổn thương.
Cỡ 5 mm, chiều
dài 36 cm Hàm
forceps kẹp và
phẫu tích
REDDICKOLSEN, hàm
dài 13 mm,
khỏe. Cỡ 5 mm,
chiều dài 36 cm
Vỏ ngoài
Clickline, bằng
kim loại, cách
điện. Cỡ 10
mm, chiều dài
36 cm Hàm
forceps kẹp
bệnh phẩm,
hàm dài 35 mm,
có 2x3 răng,
hoạt động đơn.
Cỡ 10 mm,
chiều dài 36 cm
Que phẫu tích
đơn cực, đầu
hình chữ L Cỡ 5
mm, chiều dài
36 cm. Thanh
thắt nút chỉ, cỡ
5 mm, chiều dài
36 cm Dao vi
phẫu
nội
cỡ
Bộ nội
soisoi,
bàng
quang dùng để
tán sỏi, gắp dị
vật, đặt sonder
niệu quản Ống
soi quang học,
đường kính 4.0
mm Bộ vỏ đặt
ống soi niệu
đạo, cỡ 25 Fr
Bộ vỏ đặt ống
soi niệu đạo, cỡ
22 Fr Bộ vỏ đặt
ống soi niệu
đạo, cỡ 19 Fr
Kìm nghiền sỏi
bàng quang Bộ
nối cho ống soi

Bộ nội soi
bàng quangNiệu quản
2
+ Dụng cụ
rút Sonder
JJ, tán sỏi

Đức,
9757N
Thụy
K/BYT- 2019
Sỹ,
TB-CT
Mỹ

Karl
Storz

Karl
Storz

Bộ

1

vật, đặt sonder
niệu quản Ống
soi quang học,
đường kính 4.0
mm Bộ vỏ đặt
ống soi niệu
đạo, cỡ 25 Fr
Bộ vỏ đặt ống
soi niệu đạo, cỡ
22 Fr Bộ vỏ đặt
ống soi niệu
đạo, cỡ 19 Fr
Kìm nghiền sỏi
bàng quang Bộ
nối cho ống soi
Bộ lệch hướng
cơ học Forceps
gắp giữ quang
học Forceps
sinh thiết quang
học Adaptor
Forceps gắp dị
vật Dây dẫn
nước 3 chạc
(Mua tại Việt
Nam) Hộp tiệt
trùng và bảo
Gói
quản ống soi
1,649,500,000
thầu số
Hộp tiệt trùng
01
và bảo quản
dụng cụ Ông soi
niệu quản cỡ
8Fr Adaptor
chữ Y Bộ phẫu
thuật nội soi tiết
niệu đơn cực
kèm theo tiêu
chuẩn Ống soi
quang học,
đường kính 4.0
mm Vỏ đặt ống
soi, loại xoay
được, cỡ 26 Fr
Đầu bịt tiêu
chuẩn Đầu bịt
có kênh đặt ống
soi Bộ tay cắt
Điện cực cắt đốt
hình vòng Điện
cực cầm máu
hình mũi nhọn
Điện cực cầm

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/29/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

Máy siêu
8117/N
âm Doppler Arietta
3
K/BYT- 2019 Nhật Hitachi
màu 4D, ≥4 V60
TB-CT
đầu dò

Hitachi

Chiếc

1

kèm theo tiêu
chuẩn Ống soi
quang học,
đường kính 4.0
mm Vỏ đặt ống
soi, loại xoay
được, cỡ 26 Fr
Đầu bịt tiêu
chuẩn Đầu bịt
có kênh đặt ống
soi Bộ tay cắt
Điện cực cắt đốt
hình vòng Điện
cực cầm máu
hình mũi nhọn
Điện cực cầm
máu hình cầu
Sợi cáp cao tần
Hộp bảo vệ điện
cực Điện cực
cầm máu hình
bánh xe Điện
cực cắt đốt hình
Máy siêu âm
màu Doppler
4D, ≥ 4 đầu dò
kèm theo phụ
kiện tiêu chuẩn
bao gồm: Đầu
dò convex dùng
thăm khámổ
bụng Đầu dò
thăm khám âm
đạo Đầu dò 4D
thăm khám sản
phụ khoa, thai
Gói
nhi Đầu dò
1,799,600,000 tuyến tính thăm thầu số
01
khám mạch,
phần nhỏ
(nông) Phần
mềm làm bóng
hình ảnh 4D
Máy in nhiệt
đen trắng (Mua
tại Việt Nam)
+
Máy in
nhiệt màu (Mua
tại Việt Nam)
Máy vi tính
đồng bộ HP
màn hình 21.5

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/29/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

Máy siêu
8117/N
âm Doppler Arietta
3
K/BYT- 2019 Nhật Hitachi
màu 4D, ≥4 V60
TB-CT
đầu dò

4

Bàn bó bột

Máy làm
5 ấm dịch
truyền

6

B50252

Anime
c AM3015AF

Máy xoa
UAMbóp áp lực
9100
hơi

Chiếc

1

Công ty Công ty
TNHH TNHH
một
một
thành
thành
2019Việt Nam viên
viên
Chiếc
TBYT TBYT
130
130
Armeph Armepha
aco
co

1

2019

2019

Nhật Elltec
Bản Co.,ltd

Hitachi

Elltec
Co.,ltd

Chiếc

Maxstar Maxstar
Hàn
Industria Industria Chiếc
Quốc
l Co.,Ltd l Co.,Ltd

rộng cổ phần
Gói
nhi Đầu dò
rãi
vật tư
1,799,600,000 tuyến tính thăm thầu số
104183044 594 12/29/2019 1057143
khôn trang
01
khám mạch,
g qua thiết bị
phần nhỏ
mạng Đông Á
(nông) Phần
mềm làm bóng
hình ảnh 4D
Máy in nhiệt
đen trắng (Mua
tại Việt Nam)
+
Máy in
nhiệt màu (Mua
tại Việt Nam)
Máy vi tính
đồng bộ HP
màn hình 21.5
Bàn bó bột kèm
theo phụ kiện
ĐT Công ty
tiêu chuẩn bao
rộng cổ phần
gồm Cụm đệm Gói
rãi
vật tư
89,450,000
đỡ nách Cụm thầu số
104183044 594 12/29/2019 1057143
khôn trang
đệm đỡ háng
01
g qua thiết bị
Cụm vít me kéo
mạng Đông Á
tay Cụm vít me
kéo chân Cụm

1

Máy làm ấm
dịch truyền kèm
Gói
theo phụ kiện
179,750,000
thầu số
tiêu chuẩn bao
01
gồm: Cáp
nguồn

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/29/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

1

Máy xoa bóp áp
lực hơi kèm
theo phụ kiện
Gói
tiêu chuẩn bao
thầu số
gồm Ống kết
01
nối Bao chân
Bao eo Bao tay
Điều khiển từ

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/29/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

99,380,000

Máy điều trị
bằng sóng Expert
xung kích

Elettroni Elettroni
ca
ca
2019 Italia
Chiếc
Pagani Pagani
SRL
SRL

HCDụng cụ tập WL8
khớp vai TH660
C

Alexand
Alexand
ave
Đài
ave
2019
Industrie
Chiếc
Loan
Industrie
s
s Co.,Ltd
Co.,Ltd

7

9713N
Máy gây mê
Drägerw Drägerw
Fabius K+105
kèm thở có
erk AG erk AG
9
Plus + 38NK/ 2019 Đức
Chiếc
theo dõi khí
& Co.
& Co.
Vamos BYTmê
KGaA KGaA
TB-CT

1

Máy điều trị
bằng sóng xung
kích kèm theo
phụ kiện tiêu
Gói
chuẩn bao gồm
459,620,000
thầu số
Dây nguồn Xe
01
đẩy Tay cầm
dẫn sóng Đầu
phát tích hợp ф
30mm Lọ gel

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/28/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

2

Dụng cụ tập
khớp vai kèm
theo phụ kiện
Gói
199,200,000 tiêu chuẩn đồng thầu số
bộ bao gồm
01
Đồng hồ đo
Điều chỉnh lực

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 594 12/29/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

1

Máy gây mê
kèm thở có theo
dõi khí mê kèm
phụ kiện tiêu
chuẩn bao gồm
Dây dẫn khí O2,
khí nén Máy
giúp thở đồng
bộ với máy mê
Bình bốc hơi
ISOFLURANE
Bình bốc hơi
SEVOFLURA
NE Bộ dây thở
kèm phổi giả
cho người lớn
sử dụng nhiều
Gói
lần Bộ dây thở
1,100,000,000
thầu số
kèm phổi giả
02
cho trẻ em sử
dụng nhiều lần
Mặt nạ gây mê
cho người lớn
sử dụng nhiều
lần Mặt nạ gây
mê cho trẻ em

9713N
Máy gây mê
Drägerw Drägerw
Fabius K+105
kèm thở có
erk AG erk AG
9
Plus + 38NK/ 2019 Đức
Chiếc
theo dõi khí
& Co.
& Co.
Vamos BYTmê
KGaA KGaA
TB-CT

1

Đèn mổ
Honeyl
treo trần
®
ux
10 LED một
LED
chóa ≥
160
160.000 lux

2

2019

Hàn JW Bio JW Bio
Quốc Science Science

Chiếc

ISOFLURANE
Bình bốc hơi
SEVOFLURA
NE Bộ dây thở
kèm phổi giả
ĐT Công ty
cho người lớn
rộng cổ phần
sử dụng nhiều
Gói
rãi
vật tư
lần Bộ dây thở
1,100,000,000
thầu số
104183044 590 12/27/2019 1057143
khôn trang
kèm phổi giả
02
g qua thiết bị
cho trẻ em sử
mạng Đông Á
dụng nhiều lần
Mặt nạ gây mê
cho người lớn
sử dụng nhiều
lần Mặt nạ gây
mê cho trẻ em
sử dụng nhiều
lần Cảm biến
ôxy dùng nhiều
lần Cảm biến
lưu lượng dùng
nhiều lần Dây
dẫn khí thải mê
dài 5m Hệ
thống xe đẩy 4
bánh, có phanh
Đèn mổ treo
trần Led một
ĐT Công ty
chóa ≥ 160.000
rộng cổ phần
lux kèm theo
Gói
rãi
vật tư
660,000,000
phụ kiện tiêu thầu số
104183044 590 12/27/2019 1057143
khôn trang
chuẩn Tay cầm
02
g qua thiết bị
tiệt trùng
mạng Đông Á
Dây điện nguồn
Bộ
phụ
kiện
lắp
Đáy
hộp
đựng
dụng cụ tiệt
trùng kích
thước 465 x
280 x 150mm
Nắp hộp đựng
dụng cụ tiệt
trùng kích
thước 465 x
280mm Khay
lưới đựng dụng
cụ có tay cầm
kích thước
405x255x50mm
Bát đựng dung
dịch khoảng
120 x 50 mm
(Trong phạm vi

trùng kích
thước 465 x
280 x 150mm
Nắp hộp đựng
dụng cụ tiệt
trùng kích
thước 465 x
280mm Khay
lưới đựng dụng
cụ có tay cầm
kích thước
405x255x50mm
Bát đựng dung
dịch khoảng
120 x 50 mm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%,) Kẹp bông
dài 25cm Kẹp
Allis dài 19cm,
5x6 răng Kìm
kẹp kim MayoHegar, cán
vàng, dài 24cm
Kìm mang kim
De bakey, cán
vàng, dài 23cm
Kẹp cầm máu
Rochester- Pean
cong dài 20cm
Kẹp cầm máu
Halsted Mosquito, cong,
dài 21cm Kẹp
cầm máu cong
Bengolea dài
26cm Kéo phẫu
thuật (SIMS)
thẳng tù dài
20cm Kéo
Metzenbaum
cong cán vàng,
dài 23cm Kéo
Mayo cong dài
19cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Kéo
Metzenbaum
cong cán vàng,
dài 20cm Kẹp
phẫu tích thẳng

11

Bộ phẫu
thuật mổ
tiết niệu

2019 Đức

Rebstoc
Rebstock
k

Bộ

1

thuật (SIMS)
thẳng tù dài
20cm Kéo
Metzenbaum
cong cán vàng,
dài 23cm Kéo
Mayo cong dài
19cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Kéo
Metzenbaum
cong cán vàng,
dài 20cm Kẹp
phẫu tích thẳng
dài 23cm Kẹp
phẫu tích thẳng
dài 20cm Kẹp
Mô 1x2 răng
thẳng dài 23cm
Kẹp phẫu tích
Gói
Debakey loại
210,000,000
thầu số
không tổn
02
thương, mũi
2.0mm, dài
24cm Dụng cụ
phẫu tích
McDonald 2
đầu khoảng
19cm Cán dao
mổ số 4 Banh
vết mổ hai đầu
collin dài 16cm
Banh Mikulicz
khoảng
120x50mm, dài
26cm Banh vết
mổ hai đầu
khoảng 15cm
(Bộ 2 cái số
1+2) Banh bụng
3 chiều loại
Balfour, độ mở
tối đa 200mm
Banh bụng
Gosset độ mở
tối đa 14cm,
lưỡi
63mm/35mm
Dụng cụ vén
tạng Ribbon
mềm dẻo

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

mổ hai đầu
khoảng 15cm
(Bộ 2 cái số
1+2) Banh bụng
3 chiều loại
Balfour, độ mở
tối đa 200mm
Banh bụng
Gosset độ mở
tối đa 14cm,
lưỡi
63mm/35mm
Dụng cụ vén
tạng Ribbon
mềm dẻo
330mm x 50mm
Kẹp săng dài
13cm Bóc tách
2 đầu FREER
dài 18cm Kep
Lahey cong dài
19cm Kẹp
Negus dài 19cm
Kẹp Mixter dài
23cm Kẹp niệu
quản Guyon
dài 22cm Kẹp
sỏi thận đầu
cong số 1, dài
23cm Kẹp sỏi
thận đầu cong
số 2, dài 22cm
Kẹp sỏi thận
đầu cong số 3,
dài 22cm Kẹp
sỏi thận đầu
cong số 4, dài
22cm Kẹp gắp
sỏi cong, dài
khoảng 22cm
Thìa nạo sỏi,
đường kính đầu
3,2mm, dài
khoảng 32cm
Thìa nạo sỏi,
đường kính đầu
4,3mm, dài

Kẹp sỏi thận
đầu cong số 3,
dài 22cm Kẹp
sỏi thận đầu
cong số 4, dài
22cm Kẹp gắp
sỏi cong, dài
khoảng 22cm
Thìa nạo sỏi,
đường kính đầu
3,2mm, dài
khoảng 32cm
Thìa nạo sỏi,
đường kính đầu
4,3mm, dài
Cán dao mổ số
4 Kẹp phẫu tích
dài 18cm Kẹp
mô 1x2 răng,
dài 18cm Kẹp
mô Taylor 1x2
răng, dài
17.5cm Kẹp
phẫu tích Taylor
dài 17cm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%,) Kẹp phẫu
tích Gross
Meiter dài 25cm
Kéo phẫu tích
Metzenbaum
cán vàng cong
tù dài 18cm
Kéo phẫu thuật
Mayo cán vàng,
cong tù dài
17cm Kéo phẫu
tích
Metzenbaum
Fino cán vàng
cong tù dài
18cm Kìm kẹp
kim Baby Crile
cán vàng dài
15cm Kìm kẹp
kim Mayo Heagar, cán
vàng dài 18cm
Kẹp cầm máu
Mosquito cong
dài 12.5cm

Bộ phẫu

Mayo cán vàng,
cong tù dài
17cm Kéo phẫu
tích
Metzenbaum
Fino cán vàng
cong tù dài
18cm Kìm kẹp
kim Baby Crile
cán vàng dài
15cm Kìm kẹp
kim Mayo Heagar, cán
vàng dài 18cm
Kẹp cầm máu
Mosquito cong
dài 12.5cm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%,) Kẹp cầm
máu Kelly cong
dài 14cm Kẹp
cầm máu
Spencer - Wells
cong dài 15cm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%,) Kẹp săng
backhaus 11cm
Kẹp mô răng
Allis 15cm
Banh vết mổ
KocherLangenbeck
kích thước
70x14mm, dài
22cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Banh vết mổ
KocherLangenbeck
kích thước
35x15mm, dài
22cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Banh vết mổ
Farabeuf dài
12cm (bộ 2 cái
số 1+2) Banh
vết mổ Farabeuf

Gói

ĐT Công ty
rộng cổ phần

12

Bộ phẫu
thuật tháo
nẹp vít

2019 Đức

Rebstoc
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k

Bộ

1

phép ≤ ± 5%,)
Banh vết mổ
KocherLangenbeck
kích thước
35x15mm, dài
22cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Banh vết mổ
Farabeuf dài
12cm (bộ 2 cái
số 1+2) Banh
vết mổ Farabeuf
Gói
dài 15cm (bộ 2
349,500,000
thầu số
cái số 1+2)
02
Banh 2 đầu chữ
L dài 17cm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%,) Banh tự
giữ răng tù
16.5cm Kẹp giữ
xương có khoá
trung tâm, mũi
10mm, dài
26cm Lóc màng
xương, mũi
5mm, dài
21,5cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Lóc màng
xương, mũi
10mm, dài
21.5cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Thìa nạo xương,
số 0 dài 17cm
Thìa nạo xương,
số 3 dài 17cm
Móc xương
Volkmann 1
răng sắc dài
khoảng 21,5 cm
Kìm căt xương
LISTON có
khớp cộng lực,
cong khoảng
23,5 cm Kìm
gặm xương

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Thìa nạo xương,
số 0 dài 17cm
Thìa nạo xương,
số 3 dài 17cm
Móc xương
Volkmann 1
răng sắc dài
khoảng 21,5 cm
Kìm căt xương
LISTON có
khớp cộng lực,
cong khoảng
23,5 cm Kìm
gặm xương
Stille- Luer
cong có khớp
cộng lực,
khoảng 23cm
Kìm gặm xương
nhỏ cong
Cleveland, dài
17cm Đục
xương Stille
mũi bằng 10mm
dài 20cm Đục
xương Stille
mũi máng
10mm dài 20cm
Nâng xương
Langgenbeck
10mm, dài
20cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Nâng xương
Bóc tách Freer
2 đầu, dài 18cm
Búa 450g, dài
26,5cm Bẩy
xương 24mm,
dài khoảng
27,5cm(Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Bẩy xương
Hohmann
18mm, dài
24cm Bẩy
xương
Hohmann

Bộ dụng cụ
rút đinh nội
13
tủy xương
chày

Rebstoc
k + Sign
Đức, Fracture
2019
Mỹ
Care
Internati
onal

Rebstock
+ Sign
Fracture
Care
Internati
onal

Bộ

1

Nâng xương
Bóc tách Freer
2 đầu, dài 18cm
Búa 450g, dài
26,5cm Bẩy
xương 24mm,
dài khoảng
27,5cm(Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%,)
Bẩy xương
Hohmann
18mm, dài
24cm Bẩy
xương
Hohmann
Đinh Kuntscher
Thanh dọc
Búa đóng
Móc đinh
Gói
199,000,000
Đinh Sign
thầu số
Dụng cụ cố
02
định đinh vào
cán chữ L
Thanh dọc nén
Cán dao số 4
Kẹp phẫu tích
khoảng 21cm
Kẹp phẫu tích
dài 25cm Kẹp
phẫu tích dài
20cm Kẹp mô
1x2 răng, dài
25cm Kẹp mô
1x2 răng, dài
20cm Kẹp cầm
máu HalstedMosquito cong
dài 14cm Kẹp
cầm máu CrileRankin thẳng
dài 16cm Kẹp
cầm máu CrileRankin cong dài
16cm Kẹp cầm
máu Halsted
cong dài 21cm
Kẹp cầm máu
Rochester-Pean
cong dài 20cm
Kẹp cầm máu
Rochester-Pean
thẳng dài 24cm

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

Bộ dụng cụ
14 phẫu thuật
tiêu hóa

2019 Đức

Rebstoc
Rebstock
k

Bộ

2

Mosquito cong
dài 14cm Kẹp
cầm máu CrileRankin thẳng
dài 16cm Kẹp
cầm máu CrileRankin cong dài
16cm Kẹp cầm
máu Halsted
cong dài 21cm
Kẹp cầm máu
Rochester-Pean
cong dài 20cm
Kẹp cầm máu
Rochester-Pean
thẳng dài 24cm
Kẹp Mixter dài
23cm Banh vết
mổ Collin dài
16cm Banh vết
mổ 2 đầu 15cm
(bộ 2 cái cỡ
1+2) Banh bụng
Mikulicz
90x50mm, dài
26cm Banh
bụng Mikulicz
85x35mm, dài
26cm Banh
bụng Mikulicz
120x50mm, dài
26cm Banh
bụng Balfour
mở 3 chiều, độ
mở tối đa
180mm Banh
đè bụng Ribbon
Gói
kích thước
500,000,000
thầu số
40mm x 33cm
02
Kéo phẫu thuật
thẳng dài
18.5cm Kéo
Metzenbaum
thẳng dài 18cm
Kéo
Metzenbaum
cong khoảng
20cm Kéo
Mayo cong dài
19cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%)

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

Bộ dụng cụ
14 phẫu thuật
tiêu hóa

Rebstoc
2019 Đức
Rebstock
k

Bộ

2

đè bụng Ribbon
Gói
kích thước
500,000,000
thầu số
40mm x 33cm
02
Kéo phẫu thuật
thẳng dài
18.5cm Kéo
Metzenbaum
thẳng dài 18cm
Kéo
Metzenbaum
cong khoảng
20cm Kéo
Mayo cong dài
19cm (Trong
phạm vi cho
phép ≤ ± 5%)
Kẹp mô Allis
khoảng 19 cm
Kẹp mô
Babcook
khoảng 20cm
Kẹp mô đầu tam
giác cỡ nhỏ, dài
18cm Kẹp mô
đầu tam giác cỡ
to, khoảng
20cm Kẹp ruột
Mayo-Robson
thẳng dài
khoảng 23cm
Kẹp Foerster
dài khoảng
25cm Kẹp kim
Crile Wood dài
18cm Kẹp kim
Mayo-Hegar dài
20cm Kẹp kim
DE BAKEY
cán vàng dài
20cm Kẹp săng
dài 11cm Bát
đựng dung dịch
khoảng
80x40mm Bát
đựng dung dịch
khoảng
120x50mm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%) Kẹp bông
khoảng 25cm
Kẹp Baby

rộng cổ phần
rãi
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
khôn trang
g qua thiết bị
mạng Đông Á

20cm Kẹp kim
DE BAKEY
cán vàng dài
20cm Kẹp săng
dài 11cm Bát
đựng dung dịch
khoảng
80x40mm Bát
đựng dung dịch
khoảng
120x50mm
(Trong phạm vi
cho phép ≤ ±
5%) Kẹp bông
khoảng 25cm
Kẹp Baby
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8661/N
Máy đo khí PrimeK/BYT- 2019
máu
53657
TB-CT

Nova
Nova
Mỹ Biomedi Biomedi
cal
cal

Chiếc

1

Máy chính, hóa
chất thử máy,
Gói
Bộ lưu điện
449,500,000
thầu số
UPS Online ≥
02
2KVA ( mua
trong nước)
A. Máy tán sỏi
sử dụng năng
lượng Laser bao
gồm: Máy Laser
tán sỏi nội soi
Bàn đạp chân
Kính bảo vệ an
toàn sóng Laser
Dây dẫn laser
đường kính 600
µm, loại dùng
nhiều lần. Bộ
dụng cụ cắt dây
Laser
Bao gồm: Dụng
cụ cắt dây dẫn
Laser đường
kính 200 µm,
400µm, 600 µm
Dây dẫn laser
đường kính 800
µm, loại dùng
nhiều lần Dụng
cụ cắt dây dẫn
Laser đường
kính 800 µm
Phụ kiện tiêu
chuẩn Xe đẩy

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
vật tư
104183044 590 12/27/2019 1057143
trang
thiết bị
Đông Á

Asclepio
n Laser
Technol
Máy Laser
ogies
9757N
nội soi tán MultiP
GmbH –
16
K/BYT- 2019 EU/Ý
sỏi tiết niệu ulse Ho
Đức/
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ngược dòng
Hyper
Photonic
s S.R.L Ý

Asclepio
n Laser
Technol
ogies
GmbH –
Chiếc
Đức/
Hyper
Photonic
s S.R.L Ý

1

Laser
Bao gồm: Dụng
cụ cắt dây dẫn
Laser đường
kính 200 µm,
400µm, 600 µm
Dây dẫn laser
đường kính 800
µm, loại dùng
nhiều lần Dụng
cụ cắt dây dẫn
Laser đường
kính 800 µm
Phụ kiện tiêu
chuẩn Xe đẩy
máy B. Bộ dụng
cụ phẫu thuật
nội soi niệu
quản, bể thận
ngược dòng
Ống soi niệu
quản bể thận cỡ
9,5 Fr Forceps
gắp sỏi cỡ 4Fr
Forceps gắp sỏi
cỡ 5Fr Adaptor
chữ Y Xông
niệu quản Dây
dẫn hướng cứng
đầu thẳng Dây
dẫn hướng mềm
đầu thẳng Rọ
lấy sỏi Dây dẫn
dịch 3 chạc Hộp
tiệt trùng và bảo
quản dụng cụ
Hộp hấp tiệt
trùng và bảo
quản ống soi
Gói
2,598,960,000 niệu quản bể thầu số
thận dạng lưới
02
Bộ nội soi bàng
quang- Niệu
quản + Dụng cụ
rút Sonder JJ,
tán sỏi gồm: Bộ
nội soi bàng
quang dùng để
tán sỏi, gắp dị
vật, đặt sonder
niệu quản Ống
soi quang học,

Công ty
Đấu TNHH
thầu Thương
101180408 595 12/30/2019 1057143
qua
Mại
mạng Hùng
Vượng

Technol
Máy Laser
ogies
9757N
nội soi tán MultiP
GmbH –
16
K/BYT- 2019 EU/Ý
sỏi tiết niệu ulse Ho
Đức/
TB-CT
ngược dòng
Hyper
Photonic
s S.R.L Ý

Technol
ogies
GmbH –
Chiếc
Đức/
Hyper
Photonic
s S.R.L Ý

1

trùng và bảo
quản ống soi
Gói
2,598,960,000 niệu quản bể thầu số
thận dạng lưới
02
Bộ nội soi bàng
quang- Niệu
quản + Dụng cụ
rút Sonder JJ,
tán sỏi gồm: Bộ
nội soi bàng
quang dùng để
tán sỏi, gắp dị
vật, đặt sonder
niệu quản Ống
soi quang học,
đường kính 4.0
mm Bộ vỏ đặt
ống soi niệu
đạo, cỡ 25 Fr
Bộ vỏ đặt ống
soi niệu đạo, cỡ
22 Fr Bộ vỏ đặt
ống soi niệu
đạo, cỡ 19 Fr
Kìm nghiền sỏi
bàng quang Bộ
nối cho ống soi
Bộ lệch hướng
cơ học Forceps
gắp giữ quang
học Forceps
sinh thiết quang
học Adaptor
Forceps gắp dị
vật Dây dẫn
nước 3 chạc
(Mua tại Việt
Nam) Hộp tiệt
trùng và bảo
quản ống soi
Hộp tiệt trùng
và bảo quản
dụng cụ Ông soi
niệu quản cỡ
8Fr Adaptor
chữ Y Bộ phẫu
thuật nội soi tiết
niệu đơn cực
kèm theo tiêu
chuẩn Ống soi
quang học,
đường kính 4.0

Công ty
Đấu TNHH
thầu Thương
101180408 595 12/30/2019 1057143
qua
Mại
mạng Hùng
Vượng
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19

Elettroni Elettroni
ca
ca
Chiếc
Pagani Pagani
SRL
SRL

Máy điều trị Master
điện xung
2

2019

Máy lắc
ống máu

IKA –
WERKE
2019 Đức GmbH
&
Co.KG

Trayste
r basic

Hệ thống
IntelliS
chụp và
tudio
phân tích da

Ý

IKA –
WERKE
GmbH Chiếc
&
Co.KG

Canfield Canfield
2019 Mỹ Scientifi Scientifi
c, Inc
c, Inc

HT

2

1

1

Nam) Hộp tiệt
trùng và bảo
quản ống soi
Hộp tiệt trùng
và bảo quản
dụng cụ Ông soi
niệu quản cỡ
8Fr Adaptor
chữ Y Bộ phẫu
thuật nội soi tiết
niệu đơn cực
kèm theo tiêu
chuẩn Ống soi
quang học,
đường kính 4.0
mm Vỏ đặt ống
soi, loại xoay
được, cỡ 26 Fr
Máy chính kèm
theo phụ kiện
tiêu chuẩn, Cáp Gói
179,000,000 điện cực, Điện thầu số
cực cao su chì,
03
Bọc điện cực
cao su chì

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
trang
103672941 591 12/27/2019 1057143
thiết bị
y tế Đại
Dương

ĐT
rộng
Phụ kiện tiêu
Gói
rãi
49,800,000 chuẩn đồng bộ, thầu số
khôn
Giá lắc
03
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
trang
103672941 591 12/27/2019 1057143
thiết bị
y tế Đại
Dương

Máy tính (CPU)
tích hợp với
màn hình
Cột đỡ máy
Camera có tích
hợp đèn Flash
phân cực và đèn
định vị
Đèn chiếu sáng
LED (cho quay
Video) và đèn
Flash tích hợp
sẵn trên cột đỡ
máy
Camera cầm tay
ĐT Công ty
có cáp kết nối
rộng cổ phần
Gói
với máy soi
rãi
trang
2,349,200,000
thầu số
103672941 591 12/27/2019 1057143
Phần mềm lập
khôn thiết bị
03

19

Hệ thống
IntelliS
chụp và
tudio
phân tích da

Đèn đặt nội
khí quản
20
khó người
lớn

Canfield Canfield
2019 Mỹ Scientifi Scientifi
c, Inc
c, Inc

HT

Timesco Timesco
2019 Anh Healthca Healthca Chiếc
re Ltd
re Ltd

1

2

màn hình
Cột đỡ máy
Camera có tích
hợp đèn Flash
phân cực và đèn
định vị
Đèn chiếu sáng
LED (cho quay
Video) và đèn
Flash tích hợp
sẵn trên cột đỡ
máy
Camera cầm tay
có cáp kết nối
Gói
với máy soi
2,349,200,000
thầu số
Phần mềm lập
03
bản đồ cơ thể
người
Phần mềm hình
ảnh y tế và phần
mềm công cụ
ảnh
Máy in màu
Laze (Mua tại
Việt Nam)
Thảm cho bệnh
nhân đứng có
đánh dấu vị trí
Tấm poster
hướng dẫn tư
thế đứng của
bệnh nhân
Cán đèn đặt nội
khí quản, Lưỡi
đèn đặt nội khí
quản khó cỡ số Gói
149,000,000 3, Lưỡi đèn đặt thầu số
nội khí quản
03
khó cỡ số 4,
Bóng đèn (tích
hợp trong cán

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
trang
103672941 591 12/27/2019 1057143
thiết bị
y tế Đại
Dương

ĐT
rộng
rãi
khôn
g qua
mạng

Công ty
cổ phần
trang
103672941 591 12/27/2019 1057143
thiết bị
y tế Đại
Dương

Máy đo
8430N
Nhật
21 chức năng HI-801 K/BYT- 2019
Bản
hô hấp
TB-CT

22

Máy theo
dõi bệnh
nhân ≥ 5
thông số

Chest

Chest

Nihon Nihon
8355/B
SVMMala Kohden Kohden
YT-TB- 2019
7603
ysia
Nhật
Nhật
CT
Bản
Bản

Chiếc

1

Chiếc

1

Máy chính với
màn hình LCD
và máy in nhiệt
gắn trong Ống
ngậm miệng
Công ty
(100cái/hộp)
TNHH
Kẹp mũi
Gói
ĐT
Thương
Giấy in nhiệt
179,550,000
thầu số qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
Đầu sensor lưu
04 mạng
Hùng
lượng
Vượng
Tay cầm sensor
lưu lượng
Lọc khí thở
Xilanh chuẩn
máy ≥ 1 lít, Dây
nguồn
Máy chính và
máy in nhiệt lắp
trong kèm phụ
kiện tiêu chuẩn
Cáp đo điện tim
3 dây Điện cực
dán điện tim
Bao đo huyết áp
Công ty
không xâm
TNHH
Gói
ĐT
nhập (NIBP)
Thương
129,360,000
thầu số qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
cho người lớn
Mại
04 mạng
sử dụng nhiều
Hùng
lần Bao đo
Vượng
NIBP cho trẻ
em sử dụng
nhiều lần Cáp
đo SpO2 cho
người lớn và trẻ
em sử dụng
nhiều lần Đầu
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Giường cấp MYScứu đa năng 950

Thổ
2019 Nhĩ Meyosis Meyosis
Kỳ

3

Máy
24 Doppler tim
thai cầm tay

FD491

Chiếc

2

Máy Lazer
25 CO2 (Máy
Laser CO2)

8318N
ELESY ELESYSCOHàn
K/BYT- 2019
S- Hàn
Hàn
Chiếc
ONE
Quốc
TB-CT
Quốc
Quốc

1

26

Hệ thống
OMnội soi tai
910HD
mũi họng

8221/B
Nhật
YT-TB- 2019
Bản
CT

Chiếc

2019

Toitu

Toitu

Trun
Ouman Ouman
g
medical medical
Quốc

HT

1

Giường cấp cứu
đa năng kèm
Gói
ĐT
theo phụ kiện
239,580,000
thầu số qua
tiêu chuẩn, Cọc
04 mạng
truyền dịch,
Đệm

Công ty
TNHH
Thương
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
Hùng
Vượng
Công ty
Máy chính kèm
TNHH
theo phụ kiện,
Gói
ĐT
Thương
189,420,000
Đầu đo
thầu số qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
Doppler, Gel
04 mạng
Hùng
siêu âm
Vượng
Máy chính kèm
Công ty
theo phụ kiện
TNHH
tiêu chuẩn đồng Gói
ĐT
Thương
194,150,000 bộ bao gồm: thầu số qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
Tay cầm 7 đoạn 04 mạng
Hùng
7 thấu kính
Vượng
Đầu trị liệu,
Bộ xử lý hình
ảnh
Nguồn sáng
Màn hình
24inch
Phụ kiện kèm
theo Camera
nội soi (đầu
camera) Dây
dẫn sáng
Ống soi quang
nhi đường kính
khoảng 2.7mm,
Công ty
dài khoảng
TNHH
110mm góc soi
Gói
ĐT
Thương
00 Ống soi
169,890,000
thầu số qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
quang soi mũi,
04 mạng
Hùng
tai 00 đường
Vượng
kính khoảng
4mm dài
khoảng 175mm
Ống soi quang
soi thanh quản
700 đường kính
khoảng 6mm,
dài khoảng
185mm Xe đẩy

26

Hệ thống
OMnội soi tai
910HD
mũi họng
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Máy X.
Quang kỹ
10445
GENOR
GENOR
thuật số PORT- NK/BY
Hàn
AY/
2019
AY/ Hàn Chiếc
chụp cận
X III T-TBQuốc Hàn
Quốc
răng cầm
CT
Quốc
tay

2019

Trun
Ouman Ouman
g
medical medical
Quốc

HT

1

1

Ống soi quang
nhi đường kính
khoảng 2.7mm,
dài khoảng
110mm góc soi
Gói
00 Ống soi
169,890,000
thầu số
quang soi mũi,
04
tai 00 đường
kính khoảng
4mm dài
khoảng 175mm
Ống soi quang
soi thanh quản
700 đường kính
khoảng 6mm,
dài khoảng
185mm Xe đẩy
(Sản xuất tại
Việt Nam)
Phần mềm
chuyên dụng
Card lấy ảnh,
Máy chính kèm
theo phụ kiện
tiêu chuẩn Đầu
cone
Pin sạc
Gói
Bộ nguồn
234,650,000
thầu số
Dây đai
04
Phim nha khoa
(50 tấm) Cảm
biến dùng xử lý
hình ảnh máy Xquang nha khoa

Công ty
TNHH
ĐT
Thương
qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
mạng
Hùng
Vượng

Công ty
TNHH
ĐT
Thương
qua
101180408 593 12/27/2019 1057143
Mại
mạng
Hùng
Vượng

