
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU  
 

Số:      /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày 25 tháng  8  năm 2022 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

            Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp; 

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện mua sắm gói thầu: 

Mua bộ dây nội soi khí phế quản ống mềm năm 2022. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng 

hóa chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ 

lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.  

Báo giá gửi về trước 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0204.3666 222. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn. 

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Lưu: VT, VT-TBYT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 



Phụ lục 01:  

(Kèm theo thư mời số        /TM - BVUB ngày     tháng 8 năm 2022 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

 

TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật, phụ kiện 
Đơn vị    

tính  
Số lượng  Ghi chú 

1 

Bộ dây nội soi khí 

phế quản ống mềm 

Sử dụng cho hệ 

thống máy nội soi 

khí phế quản 

Model: EB19 – j10, 

Hãng sản xuất 

Hoya/ Nhật Bản 

Thông số kỹ thuật chính: 

- Góc nhìn: ≥ 120 độ 

- Đường kính đầu dây soi: 6.1mm 

- Đường kính thân dây soi: 6.4mm 

- Độ sâu quan sát: 3 – 100mm 

- Khả năng uốn cong của đầu ống soi: Lên/ xuống 210 độ/130độ. 

- Độ dài làm việc: 600 mm 

- Đường kính kinh sinh thiết: 2.8 mm 

Phụ kiện kèm theo: 

- Kìm sinh thiết : 01 cái 

- Chổi rửa dài: 01 cái 

- Chổi rửa ngắn: 01 cái 

- Van sinh thiết: 10 cái 

- Nắp đậy kênh sinh thiết: 10 cái 

- Dầu silicon: 01chai 

- Van cân bằng áp suất: 01 cái 

- Chống cắn dây: 01 cái 

- Nắp đậy ngâm nước: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Bộ 01              

 

Tổng cộng: 01 danh mục 

                       



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /TM-BVUB ngày     /8/2022) 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá số:     /TM - BVUB ngày  /8/2022 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi 

xin gửi tới Quý viện bản báo giá cung cấp Bộ dây nội soi khí phế quản ống mềm chi tiết như sau:  

 

STT Tên hàng/ Model  Thông số Kỹ thuật/ 

Phụ kiện 

Hãng nước 

sản xuất  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành tiền Giá kê khai  Ghi 

chú 

1          

2          

Báo giá có hiệu lực:…………………. Ngày, kể từ ngày báo giá. 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

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