
 

 

THÔNG BÁO 
V/v Mời chào giá: Thay thế màng lọc RO, xét nghiệm hệ thống nước dùng 

cho chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

 

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp 

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện mua sắm hàng hóa, vật tư, 

linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị tại Bệnh viện Đà Nẵng để đảm bảo 

công tác chuyên môn tại đơn vị. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch nêu trên, kính đề nghị các đơn vị cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ về Bệnh viện Đà Nẵng 

(chi tiết theo phụ lục đính kèm), thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau: 

- Đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Đà Nẵng. 

- Địa chỉ: Số 124 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thông báo chào giá đến trước 

9h00 ngày 24/03/2023 (bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ). 

- Số điện thoại liên hệ: 0236.3885118 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ. 

- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi 

rõ: Nội dung tham gia chào giá theo Thông báo số ... của Bệnh viện Đà Nẵng. 

Hồ sơ gồm: 

+ Thư chào giá (Theo mẫu đính kèm); 

+ Văn bản chứng minh công ty có chức năng trong việc chào giá tương ứng; 

+ Hợp đồng tương tự đã ký kết về việc cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia chào 

giá (nếu có).  

Trân trọng cảm ơn!   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế để đăng trên Website; 

- CNTT để đăng trên Website; 

- Lưu: VT, VTTB. 

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                 Lê Đức Nhân 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

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

Số:            /TB-BVĐN Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2023 
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PHỤ LỤC 01 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ đề nghị chào giá 
 (Đính kèm Thông báo số            /TB-BVĐN ngày        tháng           năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

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

I. Thay thế màng lọc RO khu A 

1 Màng lọc RO4040 Cái 08 

Kích thước: Ф4 x 40”. Áp lực (PSI): 225. Công suất GPD: 2400. Lưu lượng nước cấp 

tối đa: 86.4 m3/ngày (tức 3600 lít/giờ). Khả năng tách muối: 99.5%. Nhiệt độ hoạt 

động cho phép: 45 độ C. Nhiệt độ hoạt động cho phép khi pH > 10: 35 độ C. Màng 

lọc RO 4040 có Áp suất vận hành tối đa cho phép: 42 kg/cm2 Áp suất vận hành định 

mức: 15.5 kg/cm2. Nồng độ mặn tối đa của nước cấp: 2‰ (theo khối lượng). Tổn thất 

áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2. Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên 

tục: 2-11. Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và 

dưới 30 phút): 1-13. Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5. Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 

0.1 ppm. Kích cỡ: đường kính D = 4″ (100 mm) x chiều dài tổng thể A = 40″ (1016 

mm) x B = 1.05″ (27 mm) x C = 0.75″ (19 mm). 

2 Muối viên Kg 240 

Hình thức: dạng viên nén, màu trắng sáng- Kích thước: đường kính 22 mm, độ dày 12 

mm- NaCl tối thiểu: 99,4%- Hàm lượng tối đa: Canxi: 0,03%, Magie: 0,03%, Sunfat: 

0,1%- Độ ẩm tối đa: 0,1%- Độ trắng: 96 

3 Chi phí lắp đặt hiệu chỉnh HT 04  

II. Xét nghiệm hệ thống nước RO khu A, khu B 

1 
Kiểm nghiệm nước theo tiêu chuẩn 

AAMI gồm: 23 hóa lý  
Mẫu 04 

Nước RO nhánh 1 

Nước RO nhánh 2 

Nước RO nhánh 3 

Nước RO nhánh 4 

2 

Kiểm nghiệm nước theo tiêu chuẩn 

AAMI gồm: 01 chỉ tiêu nội độc tố 

(Edotoxin)  

Mẫu 20 

Nước RO nhánh 1 

Nước RO nhánh 2 

Nước RO nhánh 3 

Nước RO nhánh 4 

Bồn đựng RO 

Đầu vào máy chạy thận 

Cuối đường hồi về 
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STT Nội dung công việc ĐVT SL Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 

3 

Kiểm nghiệm nước theo tiêu chuẩn 

AAMI gồm: 1 chỉ tiêu vi sinh (TVC 

(tổng vi khuẩn hiếu khí)) 

Mẫu 20 

Nước RO nhánh 1 

Nước RO nhánh 2 

Nước RO nhánh 3 

Nước RO nhánh 4 

Bồn đựng RO 

Đầu vào máy chạy thận 

Cuối đường hồi về 

4 
Kiểm nghiệm nước theo tiêu chuẩn 

01/2009/BYT nước dùng cho ăn uống 
Mẫu 01 Nhà máy nước 

5 Chi phí đi lại vận chuyển gửi mẫu HT 03  

Ghi chú:  

(*): Thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào 

giá. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì 

vậy, nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Đối với quy cách, đơn vị tính hoặc đóng gói 

nhà cung ứng có thể chào quy cách hoặc đóng gói khác miễn sao đáp ứng được khối lượng được sử dụng theo mời chào giá tối thiểu. 
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PHỤ LỤC 02 

Mẫu báo giá của Bệnh viện Đà Nẵng 
(Đính kèm Thông báo số            /TB-BVĐN ngày        tháng           năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

............................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Địa chỉ:…. 

Email:…. 

Tel:.... 

    Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2023 

THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng 

Theo nhu cầu của Quý khách hàng và sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, Công ty………xin gửi đến Quý khách hàng báo giá cung cấp 

……. theo đúng yêu cầu của Bệnh viện như sau: 

TT 
Nội dung công 

việc 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

chào giá 
ĐVT Số lượng 

Tính 

năng, 

thông số 

kỹ thuật 

Ký hiệu, 

mã hàng 

hóa 

Hãng/ 

nước sx Năm sản 

xuất 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) Ghi chú 

1            

2            

...            

TỔNG CỘNG (....khoản)   

(Số tiền bằng chữ:..........................................................) 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).  

Thời gian bảo hành: .....tháng 

Báo giá có hiệu lực .... ngày kể từ ngày báo giá. 

Điều kiện khác kèm theo báo giá.... 

Trân trọng./.                    Đại diện của đơn vị báo giá 

     (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu 
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