
 

 

THÔNG BÁO 
V/v Mời chào giá: Hàng hóa, vật tư phục vụ việc sản xuất F18-FDG và chụp 

PET/CT 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 phục vụ việc sản xuất F18-FDG và chụp PET/CT 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, vật tư 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 27/03/2023 (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. Nguồn chuẩn Ge-68 cho máy PET/CT 

1 Nguồn chuẩn Ge-68  Cái 1 
-Hoạt độ 0.5mCi (18.5MBq) ±15%. 

-Tương thích với máy PET/CT, model 710 Discovery, hãng GE. 

II. Lọ chân không 10ml 

1 Lọ chân không 10ml  Lọ 100 Dung tích: 10ml, sử dụng trong sản xuất F18-FDG 

III. Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất F18-FDG 

1.  Vật tư tiêu hao cho máy sản xuất FDG  Bộ 3 

Tiêu chuẩn chất lượng: PIC/s-GMP, ISO 9001:2015 

Bộ vật tư tiêu hao bao gồm:  

+) Oxy-18, >=98% (100g/ 2 lọ)  

+) Filter (AEF Filter: 0.2μm): 34 cái  

+) FG Filter (0.2μm): 12 cái 

+) F18 Cartridge (F-18 Separation cartridge QMA Chromafix, 5cái/túi) : 35 cái 

+) FDG Cartridge  (FDG Purification cartridge Chromabond, 1 cái/ túi): 34 cái 

+) Alumina Cartridge (Alumina N Sep pak): 34 cái 

+) Acetonitrile: (Acetonitrile/ Anhydrous 99.8%): 400 ml 

+) Syringe 2ml/ cho dung môi hữu cơ : 136 cái 

+) Syringe10ml/ cho dung môi hữu cơ : 136 cái 

+)  Syringe 20ml/ cho dung môi hữu cơ : 136 cái 

+)  Syringe1ml/ cho dung môi hữu cơ : 68 cái 

+) Kim tiêm thông khí (0.2μm): 34 cái 

+) Kim 23 G: 180 cái 

+) Giấy Kimtech, không có xơ (200 tờ/ Hộp): 4 hộp 

+) Giấy sắc ký TLC, tờ 10 mm x 100 mm: 34 cái 
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STT Nội dung công việc ĐVT SL Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)* 

+) Lọ chân không vô trùng, dung tích 10ml : 102 lọ 

+) LAL Test kit (nội độc tố - lọ chuẩn, Positive Control): 34 lọ 

+) LAL Test kit ( nội độc tố - lọ kiểm tra, Single Test): 34 lọ 

+) TBAOH (Tetrabutylammonium hydroxide solution): 1 lọ/ 50 ml 

+) Giấy đo pH (dải đo 1-11): 2 cuộn 

+) Magnetic Spin bar (3mm): 4 cái 

+) FDG Precusor (Mannonse Triflate: 20mg/ lọ): 34 lọ 

Tiêu chuẩn chất lượng: PIC/s-GMP 

2.  FDG chuẩn Lọ 12 Độ sạch > 95%: 10mg/ lọ, sử dụng trong sản xuất F18-FDG 

3.  FDM chuẩn Lọ 12 Độ sạch > 95%: 10mg/ lọ, sử dụng trong sản xuất F18-FDG 

4.  Lọ chân không Lọ 300 Dung tích: 10ml, sử dụng trong sản xuất F18-FDG 

5.  Acetone Chai 12 
Nồng độ 99.99%  

Chai 1 lít 

6.  Ethanol Chai 12 
Nồng độ 99.99%  

Chai 1 lít 

7.  Khí Pure Air Bình 3 21% O2 + 79% Nitơ, áp suất 135 bar, Chứa bình thép 40 lít, đảm bảo an toàn 

8.  Khí He Bình 3 Chất lượng 99.9995%, Chứa bình thép 40 lít đảm bảo an toàn 

9.  Khí CO2 Bình 1 Chất lượng 99.999%, Chứa bình thép 10 lít, đảm bảo an toàn 

10.  Khí P10 Bình 2 10%CH4 + 90%AIR, Chứa bình thép 40 lít, đảm bảo an toàn 

11.  Khí N2 Bình 3 chất lượng 99.999%, Chứa bình thép 40 lít, đảm bảo an toàn 

12.  Khí H2 Bình 1 chất lượng 99.9995%, Chứa bình thép 40 lít, đảm bảo an toàn 
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STT Nội dung công việc ĐVT SL Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)* 

13.  Giấy Parafilm Hộp 1   

14.  Sodium hydroxide kg 1 
M=40,00 g/mol 

Hàm lượng  ≥ 99% 

15.  Kim chia liều inox Cái 120 Chất liệu inox y tế 

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 hợp pháp của đơn vị báo giá 

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