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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, 

kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu. 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần 

nội dung của hồ sơ dự thầu. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP  

Chương V. Phạm vi cung cấp 

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà 

thầu phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu 

có). 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói 

thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương 

này. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ 

thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng 

không được thay thế Điều kiện chung của hợp đồng. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận 

cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo 

lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh 

trước khi hợp đồng có hiệu lực.  
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu 

BDL         Bảng dữ liệu đấu thầu 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ 

đề xuất về tài chính 

HSĐXKT Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 

HSĐXTC Hồ sơ đề xuất về tài chính 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

VND đồng Việt Nam 

USD đô la Mỹ 

EUR đồng tiền chung Châu Âu 

VTTH Vật tư tiêu hao 

TTBYT Trang thiết bị y tế 

HĐTT Hợp đồng tương tự 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu và thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa được mô tả 

trong Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.  

1.2. Tên gói thầu; số lượng, số hiệu các phần (trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập) thuộc gói thầu quy định tại BDL. 

1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại BDL. 

2. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu 

được quy định tại BDL. 

3. Hành vi bị 

cấm 

3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt 

động đấu thầu. 

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu 

được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng 

thầu; 

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên 

tham dự thầu để một bên thắng thầu; 

c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng 

thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không 

tham gia thỏa thuận. 

3.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài 

liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc 

lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào;  

b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm 

sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;  

c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong 

HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn 

chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc 

thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, 

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về 

giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. 
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3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau 

đây: 

a) Tham dư ̣thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 

Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời 

thầu, Chủ đầu tư; 

b) Tham gia lâp̣, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng 

môṭ gói thầu; 

c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 

d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham 

gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha 

mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị 

em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu tham dự thầu; 

đ) Nhà thầu tham dư ̣ thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do mình cung 

cấp dịch vụ tư vấn trước đó; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 

tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu 

thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu 

số 43/2013/QH13; 

h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT; 

i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định 

của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu 

hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.  

3.7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình 

lưạ choṇ nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 

73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, 

khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13: 

a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các 

ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết 

quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của 

nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo 

thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên 
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môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công 

khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy 

định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu 

mật theo quy định của pháp luật. 

3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc 

gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ 

đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 

phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; 

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển 

nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp 

đồng. 

3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa 

được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. 

4. Tư cách 

hợp lệ của 

nhà thầu 

4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập 

hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của 

nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;  

4.2. Hạch toán tài chính độc lập; 

4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm 

vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy 

định của pháp luật;  

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL; 

4.5. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 

theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

4.6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định 

tại BDL. 

5. Tính hợp lệ 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan 

5.1. Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu 

có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

5.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật 

tư y tế dùng cho các cơ sở y tế. 

Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản 

xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ 

bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc 

vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.  

Thuật ngữ “các dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như   bảo 

hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc 

cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao 
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công nghệ … 

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan 

theo quy định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của 

hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa và các tài liệu kèm 

theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại BDL. 

6. Nội dung 

của HSMT  

6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi 

HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao 

gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp: 

- Chương V. Phạm vi cung cấp. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành 

hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT. 

6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn 

chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị 

tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định 

tại Mục 8 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên 

mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về 

nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết 

định. 

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu 

cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn 

bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu 

cầu của HSMT. 

7. Làm rõ 

HSMT 

7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản 

đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền 

đấu thầu (nếu có). Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ 

HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày 

theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả 

các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ 

HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác 

đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu 
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làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp 

việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến 

hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 

CDNT.  

7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu 

thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành 

biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu 

đã mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT 

cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên 

mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 

8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa 

đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là 

lý do để loại nhà thầu. 

8. Sửa đổi 

HSMT 

8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu 

thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT. 

8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải 

được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT 

từ Bên mời thầu. 

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhâṇ 

HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp 

các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu 

có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 

22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời 

thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: 

gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

9. Chi phí dự 

thầu 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp 

HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu 

trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà 

thầu. 

10. Ngôn ngữ 

của HSDT 

HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao 

đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng ngôn ngữ quy 

định tại BDL. 

11. Thành 

phần  của 

HSDT 

HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC, trong đó: 

11.1. HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về 

năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu 

cầu của HSMT. Cụ thể như sau: 

a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 12 CDNT; 

b) Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo 

Mẫu số 03 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu; 

c) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT; 

d) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại 
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Mục 4 CDNT; 

đ) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo 

quy định tại Mục 20.3 CDNT; 

e) Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo 

quy định tại Mục 17 CDNT; 

g) Đề xuất về kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng 

hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 16 CDNT. 

11.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây: 

a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 12 CDNT; 

b) Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT. 

11.3. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định 

tại Mục 13 CDNT, kèm theo đề xuất về tài chính liên quan đến 

phương án kỹ thuật thay thế (nếu có); 

11.4. Các nội dung khác theo quy định tại BDL. 

12. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC và các 

bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu 

dự thầu. 

13. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong HSDT 

13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có 

thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay 

thế đó mới được xem xét.  

13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án 

chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng 

thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các 

thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ 

thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến 

độ cung cấp và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại 

Mục 6 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

14. Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc 

HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực 

hiện gói thầu theo yêu cầu quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi 

cung cấp. 

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả 

trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả 

các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch 

vụ” theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự 

thầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ 

giá của hàng hóa, dịch vụ này vào các hàng hóa, dịch vụ khác thuộc 
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gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh 

toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mỗi bảng giá, nhà 

thầu phải chào theo quy định tại BDL. 

14.3.  Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực 

tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường 

hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá 

vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả 

dịch vụ”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu 

là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Danh mục 

hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư 

giảm giá có thể để cùng trong HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải 

bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường 

hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 21.2 

và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản 

như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSĐXTC của 

nhà thầu. 

14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện 

hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu của HSMT, trường hợp 

nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà 

thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó của nhà thầu theo quy định tại Mục 

26 CDNT. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp 

nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có 

thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu 

đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà 

thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ 

thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT. 

14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục 

công việc nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” chưa 

chính xác so với thiết kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2 - Yêu 

cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu 

và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để 

Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối 

lượng sai khác này vào giá dự thầu. 

15. Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán quy định tại BDL. 
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16. Tài liệu 

chứng minh  

sự phù hợp 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan 

16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan 

so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một 

phần của HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp 

đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V - Phạm vi 

cung cấp.  

16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo 

từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản 

của hàng hóa, dịch vụ so với yêu cầu của HSMT và một bảng kê 

những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương 

V - Phạm vi cung cấp.  

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay 

thế, dụng cụ chuyên dụng... cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng 

quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL 

sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng. 

16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị 

cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do 

Bên mời thầu quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp chỉ nhằm 

mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu 

có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô 

khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng 

những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn 

so với yêu cầu quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp.   

17. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu 

17.1. Nhà thầu phải ghi thông tin cần thiết vào các mẫu trong 

Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh 

nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III - Tiêu 

chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu 

gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. 

Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà 

thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê 

khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập 

nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có 

cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói 

thầu. 

17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 

nhà thầu nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL.  

18. Thời hạn 

có hiệu lực 

của HSDT 

18.1. HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC phải có hiệu lực không 

ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC nào 

có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem 

xét, đánh giá.  

18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của 

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực 
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của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC), đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của 

bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của HSDT sau khi gia 

hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn 

hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp 

và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận 

đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của 

HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận 

gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 

19. Bảo đảm 

dự thầu  

19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do 

ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như 

quy định tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì 

thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 (a) hoặc Mẫu số 04 (b) Chương 

IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng 

phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 18.2 

CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn 

tương ứng. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy 

định tại Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên 

trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên 

danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì 

bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả. 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp 

này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của 

thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho 

cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 

quy định tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự 

thầu sẽ không được hoàn trả. 

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại BDL. 

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn 
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hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên 

Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có 

chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời 

thầu. 

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa 

bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ 

ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa 

chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu 

thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Nhà thầu rút HSDT (bao gồm HSĐXKT hoặc HSĐXTC) sau thời 

điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT; 

b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu 

theo quy định tại điểm d Mục 41.1 CDNT; 

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Mục 43 CDNT; 

d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp 

đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 

mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận 

HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

20. Quy cách 

HSDT và chữ 

ký trong 

HSDT 

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSĐXKT, 1 

bản gốc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản 

chụp HSĐXKT,  HSĐXTC theo số lượng quy định tại BDL. Trên 

trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT”, “BẢN 

GỐC HSĐXTC”, “BẢN CHỤP HSĐXKT”, “BẢN CHỤP 

HSĐXTC”. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu 

phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy 

định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC 

HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN 

GỐC HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXTC SỬA ĐỔI”, 

“BẢN GỐC HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXKT 

THAY THẾ”, “BẢN GỐC HSĐXTC THAY THẾ”, “BẢN CHỤP 

HSĐXTC THAY THẾ”. 

Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy 

định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một 

số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa 

của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ 

THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ 
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THUẬT THAY THẾ”. 

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc 

và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp 

nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào 

bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản 

chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá 

trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của 

nhà thầu bị loại. 

20.3. Bản gốc của HSĐXKT, HSĐXTC phải được đánh máy hoặc 

viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự 

thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng 

giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp 

pháp ký tên và đóng dấu (nếu có),  trường hợp ủy quyền phải có giấy 

ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản 

chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng 

thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được 

ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên 

đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất 

cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản 

thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất 

cả các thành viên trong liên danh. 

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những 

chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ 

ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 

21. Niêm 

phong và ghi 

bên ngoài 

HSDT 

21.1. Túi đựng HSĐXKT bao gồm bản gốc và các bản chụp 

HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ 

THUẬT". Túi đựng HSĐXTC bao gồm bản gốc và các bản chụp 

HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI 

CHÍNH". 

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ 

sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được 

đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng 

HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ 

THUẬT SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT THAY 

THẾ”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ 

ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn 

bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề 

xuất về tài chính phải được đựng trong trong các túi riêng biệt với túi 

đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ 

XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.  
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Các túi đựng: HSĐXKT, HSĐXTC; HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT 

thay thế, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có); đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách 

niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu. 

21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại 

Mục 22.1 CDNT; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở 

HSĐXKT” theo quy định tại Mục 32.1 CDNT đối với túi đựng 

HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế (nếu 

có); “không được mở trước thời điểm mở HSĐXTC” đối với túi 

đựng HSĐXTC và túi đựng HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế 

(nếu có). 

21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu 

không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong 

hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên 

mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo 

hướng dẫn quy định tại Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu 

sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu 

nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên. 

22. Thời điểm 

đóng thầu 

22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời 

thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm 

đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của 

tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả 

trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT 

từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả 

cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi 

HSDT được tiếp nhận. 

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa 

đổi HSMT theo Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi 

trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu 

trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia 

hạn. 

23. HSDT 

nộp muộn 

Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời 

điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau 

thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và 

được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

24. Rút, thay 

thế và sửa đổi 

HSDT   

24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút 

HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện 

hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy 

ủy quyền theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay 
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thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, 

thay thế và phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại 

Mục 20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi 

rõ “SỬA ĐỔI HSĐXKT” hoặc “SỬA ĐỔI HSĐXTC” hoặc “THAY 

THẾ HSĐXKT” hoặc “THAY THẾ HSĐXTC” hoặc “RÚT HSDT”; 

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy 

định tại Mục 22 CDNT. 

24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 24.1 

CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời 

điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu 

đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của 

HSDT. 

25. Bảo mật 25.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các 

nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá 

trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT 

của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi 

mở HSĐXKT, HSĐXTC. 

25.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 26 CDNT 

và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các 

vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở 

HSĐXKT cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

26. Làm rõ 

HSDT 

26.1. Sau khi mở HSĐXKT, HSĐXTC, nhà thầu có trách nhiệm làm 

rõ HSĐXKT, HSĐXTC theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các 

yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được 

thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và  kinh nghiệm (trong đó 

bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng 

nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu 

HSMT có quy định) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ 

sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. 

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong 

HSĐXKT và HSĐXTC của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm 

nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, 

không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay 

đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc 

đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những 

cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-

mail. 

26.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực 
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hiện thông qua văn bản. 

26.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà 

thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách 

hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán 

hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài 

liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà 

thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách 

hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách 

nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh 

giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm 

được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo 

bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ 

của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo 

đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

26.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và 

nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được 

Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội 

dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, 

năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời 

hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản 

làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu 

thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp 

trước thời điểm đóng thầu. 

26.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu 

nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời 

thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể 

thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo 

đảm tính khách quan, minh bạch. 

27. Các sai 

khác, đặt  

điều kiện và 

bỏ sót nội 

dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá 

HSDT: 

27.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

27.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 

thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

HSMT; 

27.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một 

phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong 

HSMT. 

28. Xác định 

tính đáp ứng 

của HSDT 

28.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội 

dung của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT.  

28.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong 

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung 

cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là 

những điểm trong HSDT mà: 
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a) nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, 

chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên 

quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với 

quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp 

đồng; 

b) nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của 

HSMT.  

28.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT 

theo quy định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng 

tất cả các yêu cầu của Phần II - Yêu cầu về phạm vi cung cấp đã 

được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc 

bỏ sót các nội dung cơ bản. 

28.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT 

thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt 

điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho 

nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT. 

29. Sai sót 

không 

nghiêm trọng 

29.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT 

thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là 

những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong HSDT. 

29.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có 

thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết 

trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm 

trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu 

cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này 

không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu. Nếu 

không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà 

thầu có thể sẽ bị loại. 

29.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ 

điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được 

liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để 

phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu 

cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các 

HSDT.  

30. Nhà thầu 

phụ  

30.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ 

trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 15 (a) Chương 

IV - Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay 

đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu 

trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm 

khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá 

HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được 

phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải 

đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh 
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nghiệm của nhà thầu phụ). 

Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng 

nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công 

việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách 

nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp 

trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà 

thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển 

nhượng thầu” theo quy định tại Mục 3 CDNT. 

30.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công 

việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong 

HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà 

thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác 

đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà 

thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà 

thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà 

chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển 

nhượng thầu”. 

30.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu 

phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu 

chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 15 

(b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng 

lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá 

quy định tại Mục 2.3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT 

và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu 

thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì 

HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của 

HSMT. 

31. Ưu đãi 

trong lựa 

chọn nhà 

thầu 

31.1. Nguyên tắc ưu đãi:  

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

31.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT 

để so sánh, xếp hạng HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng 

hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên 

trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa 

được tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của 

hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại 

bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có); 
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- G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 25% 

thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này. 

31.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

31.4. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc 

đối tượng được hưởng ưu đãi thì không không tiến hành đánh giá và 

xác định giá trị ưu đãi. 

32. Mở 

HSĐXKT 

32.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 

CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin 

theo quy định tại Mục 32.3 CDNT của tất cả HSĐXKT thuộc HSDT 

đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐXKT phải 

được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại 

BDL trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở 

HSĐXKT và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở 

HSĐXKT không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện 

nhà thầu tham dự thầu. 

32.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì 

trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng 

văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng 

HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm 

phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không 

chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSĐXKT tương ứng 

nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng 

minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu.  

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng 

văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXKT”; 

HSĐXKT sẽ được thay bằng HSĐXKT thay thế tương ứng; túi đựng 

HSĐXKT ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại 

nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXKT sẽ không được thay thế nếu 

văn bản thông báo thay thế HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng 

minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu.  

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXKT” thì 

văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các 

HSĐXKT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho 

nhà thầu sửa đổi HSĐXKT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXKT 

không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện 

hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXKT được mở và đọc tại 

buổi mở HSĐXKT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

32.3. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT hoặc 

HSĐXKT thay thế (nếu có) theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và 

theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong sau đó mở các túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ 

SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ 

THUẬT SỬA ĐỔI” (nếu có) hoặc “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ 
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THUẬT THAY THẾ” (nếu có); 

b) Mở bản gốc HSĐXKT, HSĐXKT sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXKT 

thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà 

thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXKT, thời gian thực hiện hợp 

đồng ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giá trị của bảo đảm dự 

thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác 

mà Bên mời thầu thấy cần thiết; 

c) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXKT và các thông tin có liên 

quan khác, bao gồm cả thông tin liên quan đến đề xuất phương án kỹ 

thuật thay thế của nhà thầu (nếu có); 

d) Đại diện của Bên mời thầu tham dự lễ mở thầu phải ký xác nhận 

vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giấy uỷ quyền của người 

đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thoả thuận liên danh 

(nếu có); bảo đảm dự thầu. Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ 

HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại 

Mục 23 CDNT; 

đ) Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự mở HSĐXKT thống nhất 

cách niêm phong túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI 

CHÍNH", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ 

ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”; cách niêm phong do Bên 

mời thầu và các nhà thầu thống nhất. Sau khi niêm phong, Bên mời 

thầu có trách nhiệm bảo quản các túi hồ sơ nêu trên theo chế độ quản 

lý hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC theo quy định tại Mục 34 

CDNT. 

32.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó bao 

gồm các thông tin quy định tại Mục 32.3 CDNT. Biên bản mở 

HSĐXKT phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và 

các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT. Việc thiếu chữ ký của nhà 

thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất 

hiệu lực. Biên bản mở HSĐXKT sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu 

tham dự thầu. 

33. Đánh giá 

HSĐXKT 

33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục 

này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các 

HSĐXKT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương 

pháp đánh giá nào khác. 

33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT: 

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT được thực 

hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT; 

b) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng 

lực và kinh nghiệm. 

33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu 
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chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT; 

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem 

xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. 

33.4. Đánh giá về kỹ thuật: 

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT; 

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, đánh 

giá HSĐXTC theo quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương III - Tiêu 

chuẩn đánh giá HSDT. 

33.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì 

việc đánh giá HSĐXKT thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương 

III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu 

của nhà thầu. 

33.6. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được phê 

duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu sẽ thông báo danh sách các nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự 

thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở 

HSĐXTC, kèm theo thời gian, địa điểm mở HSĐXTC. 

34. Mở 

HSĐXTC 

34.1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và 

tại địa điểm nêu trong văn bản thông báo danh sách các nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà 

thầu tham dự lễ mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan, tổ chức 

có liên quan. Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt hay 

vắng mặt của đại diện nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.  

34.2. Tại lễ mở HSĐXTC, Bên mời thầu công khai văn bản phê 

duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến 

hành kiểm tra niêm phong của túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ 

XUẤT VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA 

ĐỔI” hoặc “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. 

34.3. Trường hợp nhà thầu có đề nghị thay thế HSĐXTC, Bên mời 

thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin của túi đựng văn bản thông báo 

bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXTC”; HSĐXTC sẽ được 

thay bằng HSĐXTC thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXTC ban đầu 

sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà 

thầu. HSĐXTC sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay 

thế HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản 

đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu.  

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXTC” thì 

văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các 

HSĐXTC sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho 

nhà thầu sửa đổi HSĐXTC nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXTC 
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không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện 

hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXTC được mở và đọc tại 

buổi mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.  

34.4. Việc mở HSĐXTC được thực hiện đối với từng HSĐXTC theo 

thứ tự chữ cái tên của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây: 

a) Mở bản gốc HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXTC 

thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà 

thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, giá dự thầu trong đơn dự 

thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự 

thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐXTC và 

các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và 

giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về đề 

nghị giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐXTC mới được xem xét và 

đánh giá; 

b) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXTC và các thông tin có liên 

quan khác; 

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc 

HSĐXTC, thư giảm giá (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ 

bất kỳ HSĐXTC nào của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC.  

34.5. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXTC trong đó bao gồm 

các thông tin quy định tại các Mục 34.2, 34.3 và 34.4 CDNT. Biên 

bản mở HSĐXTC phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời 

thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC. Việc thiếu chữ ký nhà 

thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất 

hiệu lực. Biên bản mở HSĐXTC sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

35. Đánh giá 

HSĐXTC và 

xếp hạng nhà 

thầu 

35.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục 

này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các 

HSĐXTC. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương 

pháp đánh giá nào khác. 

35.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC: 

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC được thực 

hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT; 

b) Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được xem xét, đánh giá chi tiết 

HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu. 

35.3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu: 

a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 5 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, Bên mời thầu lập danh sách 
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xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ 

nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu 

thực hiện theo quy định tại BDL. 

35.4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì 

việc đánh giá HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương 

III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu 

của nhà thầu. 

36. Thương 

thảo hợp 

đồng 

36.1. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, Bên 

mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. 

Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá HSDT; 

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) HSMT. 

36.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã 

chào thầu theo đúng yêu cầu của HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự 

thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo 

hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu 

nêu trong Chương V - Phạm vi cung cấp thiếu so với hồ sơ thiết kế 

thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc 

thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐXTC chưa 

có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định 

việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng 

công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác 

đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn 

giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu; 

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp 

trong HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần 

sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các 

HSĐXTC của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy 

mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu 

này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối 

với sai lệch thiếu đó; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn 

cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.  

36.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc 

chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSĐXKT, HSĐXTC; giữa 

các nội dung khác nhau trong HSĐXKT, HSĐXTC có thể dẫn đến 

các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các 

bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 
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b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất 

trong HSĐXTC (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc 

phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy 

định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế; 

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói 

thầu; 

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 

29 CDNT;  

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

36.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia 

thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều 

kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết 

về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp. 

36.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 41.1 CDNT. 

37. Điều kiện 

xét duyệt 

trúng thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau đây: 

37.1. Có HSDT hợp lệ; 

37.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

37.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;  

37.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

37.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

37.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán 

của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được 

phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét 

duyệt trúng thầu. 

38. Thông 

báo kết quả 

lựa chọn nhà 

thầu 

38.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn 

bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự 

thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy 

định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao 

gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu; 

b) Tên nhà thầu trúng thầu; 

c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu; 
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d) Giá trúng thầu; 

đ) Loại hợp đồng; 

e) Thời gian thực hiện hợp đồng; 

g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà thầu. 

38.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 41.1 

CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu 

rõ lý do hủy thầu. 

38.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại 

Mục 38.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi 

về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 5 ngày làm 

việc, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu 

phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu. 

39. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương V - Phạm vi cung 

cấp với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại 

BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, 

điều khoản khác của HSDT và HSMT. 

40. Thông 

báo chấp 

thuận HSDT 

và trao hợp 

đồng 

Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả 

yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 19 Chương VIII - 

Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu 

đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông 

báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp 

đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu 

sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại 

điểm đ Mục 19.5 CDNT. 

41. Hủy thầu 41.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT; 

c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 

quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa 

chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án; 

d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian 

lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt 

động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

41.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn 

đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 41.1 CDNT 

phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

41.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 41.1 CDNT, trong 
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thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa 

bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu 

vi phạm quy định tại điểm d Mục 41.1 CDNT. 

42. Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

42.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa 

chọn còn hiệu lực. 

42.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện 

gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu 

cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ 

đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ 

hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp 

thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. 

42.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn 

thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói 

thầu theo đúng tiến độ. 

43. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng 

43.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung 

cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do 

ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy 

định tại Mục 6 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 21 Chương VIII - Biểu 

mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

43.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng 

trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối 

gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

44. Giải quyết 

kiến nghị 

trong đấu 

thầu 

Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu 

có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm 

quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải 

quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 

1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

45. Theo dõi, 

giám sát quá 

trình lựa 

chọn nhà 

thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp 

luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

CDNT 1.1 Tên Bên mời thầu: VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CDNT 1.2 Tên gói thầu: Mua sắm Vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Tên dự toán: Mua sắm Vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Số lượng các măṭ hàng thuôc̣ gói thầu: Theo danh muc̣ hàng hóa mời 

thầu đươc̣ chia là 697 phần, mỗi phần là 1 măṭ hàng.  

CDNT 1.3 Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

CDNT 2 Nguồn vốn: Nguồn thu từ viện phí, từ quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn 

thu hợp pháp khác (nếu có) của Viện Tim. 

CDNT 4.4  Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với 

Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh, trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước 

và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là 

đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh chính của tập đoàn.  

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà 

thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ 

chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán (nếu có); 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT (nếu có); 

+ Tư vấn đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có). 

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 

trực tiếp quản lý với Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh. Điạ chỉ 04 

Dương Quang Trung, Phường 12, Quâṇ 10, TP. HCM. 

- Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ 

phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: Không áp dụng. 

CDNT 4.6 Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia: Có áp dụng. 

Nộp tài liệu có đóng dấu xác nhận nhà thầu và tài liệu hướng dẫn 

đường dẫn tra cứu chứng minh nhà thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia (theo qui định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 11/2019/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2019) 

CDNT 5.3 Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:  

Nhà thầu phải nộp trong HSĐXKT: 

A. Đối với các mặt hàng: khí y tế, phu ̣ kiêṇ sử duṇg cùng trang 

thiết bi ̣ y tế của Phụ lục 1 (Các mặt hàng này không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Nghị định 98/2021/NĐ-CP), nhà thầu nộp: 

   1. Tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, chứng 
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minh thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu.  

Nếu tài liệu sử dụng ngôn ngữ khác: phải có bản dịch sang tiếng Việt 

nộp kèm theo, nhà thầu chịu trách nhiệm tính chính xác của bản dịch.  

Tài liệu phải đóng dấu xác nhận của Nhà thầu. 

 2. Tài liệu tiêu chuẩn chất lượng: TCCS hoặc TCVN hoặc các tài 

liệu tiêu chuẩn chất lượng khác. 

 Quy định về tài liệu nộp: 

 Tài liệu do cơ quan quản lý Việt Nam cấp: nếu tài liệu nộp là bản sao 

thì phải được chứng thực. 

 Tài liệu do cơ quan quản lý nước ngoài cấp: Bản gốc đã được hợp 

pháp hoá lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp 

pháp hoá lãnh sự. 

 Nếu tài liệu sử dụng ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng 

Việt nộp kèm theo, có xác nhận của cơ quan dịch thuật được phép hoạt 

động. 

B. ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(TTBYT): (thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) 

1/ Tài liệu chứng minh đủ điều kiện lưu hành trang thiết bị y tế: 

a) Tài liệu chứng minh Số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu. 

(Số lưu hành được cấp theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-

CP, 36/2016/NĐ-CP, 169/2019/NĐ-CP, 03/2020/NĐ-CP; Giấy phép 

nhập khẩu được cấp theo quy định của Thông tư 30/2015/TT-BYT). 

Số lưu hành của trang thiết bị y tế, cụ thể là: 

- Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT thuộc loại A, B; 

- Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với TTBYT thuộc loại 

C, D; 

- Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành theo quy định của 

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 169/2018/NĐ-CP và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP thì số lưu hành 

này có giá trị không thời hạn. 

Căn cứ vào yêu cầu trên, Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

a1) Đối với TTBYT sản xuất tại Việt Nam: 

- Số lưu hành của trang thiết bị y tế; 

- Hoặc nếu TTBYT chưa có số lưu hành thì nhà thầu nộp: Giấy 

chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT sản xuất tại Việt 

Nam có giá trị sử dụng (cấp theo quy định tại Thông tư 07/2002/TT-

BYT) và Bản kết quả phân loại TTBYT. 

Lưu ý: Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đã được cấp giấy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-169-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-ve-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-385467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-03-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-432603.aspx
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chứng nhận đăng ký lưu hành thì giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 

có giá trị sử dụng đến hết thời gian ghi trên giấy chứng nhận đăng ký 

lưu hành. 

a2) Đối với TTBYT nhập khẩu: 

- Số lưu hành của trang thiết bị y tế; 

-Hoặc trường hợp hàng hóa chưa có số lưu hành, thì nhà thầu nộp: 

+ Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế (thuộc loại C, D) và 

Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực: Trang thiết bị y tế đã được cấp 

giấy phép nhập khẩu từ ngày 01/01/2018 thì giấy phép nhập khẩu có 

hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022; 

+ Hoặc đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp 

giấy phép nhập khẩu (theo quy định của Thông tư 30/2015/TT-BYT) 

thì nộp bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế (thuộc loại C, D). 

Nhà thầu phải có cam kết: tại thời điểm nhập hàng hóa, nhà thầu cung 

cấp Tờ khai hải quan khi có yêu cầu của Bệnh viện (Mẫu 15(c)). 

b) Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp 

luật về nhãn hàng hóa: trường hợp một mặt hàng dự thầu nhiều mã 

sản phẩm (hoặc chủng loại), nhà thầu chỉ cần nộp mẫu nhãn của một 

mã sản phẩm (hoặc chủng loại) phù hợp với hàng hóa dự thầu, tài liệu 

nộp có đóng dấu xác nhận của nhà thầu; 

c) Có Tài liệu hướng dẫn sử dụng của TTBYT bằng tiếng Việt: tài 

liệu nộp là bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu; 

d) Có thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành, 

trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của 

chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có 

chế độ bảo hành: tài liệu nộp là bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà 

thầu. 

Trường hợp thông tin theo quy định tại các điểm c và d không kèm 

theo TTBYT thì phải cung cấp dưới hình thức thông tin điện tử và 

phải thể hiện rõ hướng dẫn tra cứu thông tin trên nhãn TTBYT. 

2. Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu đúng theo yêu cầu về 

nhóm (theo Thông tư 14/2020/TT-BYT) của HSMT, tài liệu nộp 

như sau: 

2.1 Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Số lưu hành (bao gồm 

cả các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) của 

TTBYT: 

Phụ lục 1 kèm theo HSMT (cột “Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-

BYT”) có nêu yêu cầu về nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT của 

mỗi mặt hàng mời thầu.  

Căn cứ vào yêu cầu này, Nhà thầu có hàng hóa đáp ứng yêu cầu 

của nhóm nào thì được dự thầu vào nhóm đó hoặc nhóm khác (nếu 

đáp ứng tiêu chí), đồng thời cung cấp kèm theo HSĐXKT các tài liệu 
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chứng minh đáp ứng tiêu chí của nhóm, tài liệu cần nộp cụ thể như 

sau: 

- HSMT yêu cầu nhóm 1: phải nộp tài liệu đáp ứng tiêu chí của 

nhóm 1 

- HSMT yêu cầu nhóm 2: phải nộp tài liệu đáp ứng tiêu chí của 

nhóm 1 hoặc nhóm 2. 

- HSMT yêu cầu nhóm 3: phải nộp tài liệu đáp ứng tiêu chí của 

nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3. 

- HSMT yêu cầu nhóm 4: phải nộp tài liệu đáp ứng tiêu chí của 

nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3 hoặc nhóm 4. 

- HSMT yêu cầu nhóm 5: phải nộp tài liệu đáp ứng tiêu chí của 

nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3 hoặc nhóm 4 hoặc nhóm 5. 

- HSMT yêu cầu nhóm 6: phải nộp tài liệu đáp ứng tiêu chí của 

nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3 hoặc nhóm 4 hoặc nhóm 5 hoặc 

nếu hàng hóa chỉ đáp ứng nhóm 6 thì nộp các tài liệu tiêu chuẩn chất 

lượng theo quy định tại mục 2.2 CDNT 5.3 chương II HSMT (quy 

định dưới đây). 

2.2 Tiêu chuẩn chất lượng: Chỉ yêu cầu đối với hàng hóa mời thầu 

yêu cầu nhóm 6 nhưng hàng hóa dự thầu không đáp ứng tiêu chí từ 

nhóm 1 đến nhóm 5. 

Yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng cho mỗi nhóm hàng hóa 

mời thầu được nêu chi tiết Bảng đánh giá đạt/không đạt, mục 3 

chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, căn cứ vào yêu cầu này nhà 

thầu nộp một trong các tài liệu:  

+ Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu (CE Mark - Certificate hoặc EC 

Certificate); 

+ Hoặc ISO 13485. 

* Lưu ý:  

Quy định chung về tài liệu nộp trong HSĐXKT của mục 1, mục 2:  

- Tài liệu do cơ quan quản lý nước ngoài cấp: Bản gốc đã được hợp 

pháp hoá lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp 

pháp hoá lãnh sự; 

Nếu tài liệu sử dụng ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng 

Việt nộp kèm theo, có xác nhận của cơ quan dịch thuật được phép 

hoạt động; 

Nhà thầu phải có bản cam kết cung cấp bản gốc đã được hợp pháp 

hoá lãnh sự để đối chiếu khi có yêu cầu của Bên mời thầu (Mẫu số 

15(c)). 

- Tài liệu do cơ quan quản lý Việt Nam cấp: nếu tài liệu nộp là bản 

sao thì phải được chứng thực; 

Nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải được ký tên, đóng dấu của 
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nhà thầu hoặc dấu của tổ chức đứng tên trên tài liệu và cung cấp 

đường dẫn tra cứu từ Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng tải, nhà 

thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung. 

- Số lưu hành, Bản kết quả phân loại TTBYT: phải được công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế (https://dmec.moh.gov.vn) và 

không bị thu hồi. 

- Hiệu lực: Còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. 

Đối với số lưu hành, Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm 

TTBYT sản xuất tại Việt Nam, Giấy phép nhập khẩu TTBYT phải 

đáp ứng hiệu lực theo yêu cầu của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021. 

3. Tài liệu kỹ thuật: 

- Nhà thầu phải nộp catalog, hoặc các tài liệu khác có giá trị tương 

đương để chứng minh các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, 

Nếu sử dụng ngôn ngữ khác: phải có bản dịch sang tiếng Việt nộp 

kèm theo, nhà thầu chịu trách nhiệm tính chính xác của bản dịch. 

     Tài liệu phải đóng dấu xác nhận của Nhà thầu. 

CDNT 7.1 Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không 

muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.  

CDNT 8.3 Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà 

thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu 

tối thiểu là 10 ngày làm việc.  

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo 

quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương 

ứng. 

CDNT 10 HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao 

đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài 

liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác 

đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản 

dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

CDNT 11.4 Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây: 

1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá 

trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu tài liệu nộp là bản 

sao thì phải được chứng thực). 

   2. BIỂU DANH MỤC HÀNG HOÁ DỰ THẦU (Mẫu số 01 (b)):      

Nhà thầu kê khai đầy đủ, chi tiết các nội dung theo yêu cầu của Mẫu số 

01 (b) và nộp bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và 

đóng dấu. 

     Nhà thầu phải có cam kết (Mẫu số 15(c)):  

https://dmec.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt
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Các mặt hàng dự thầu được mã hóa vật tư y tế (VTYT) trên Cổng 

tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống giám định bảo hiểm y tế theo đúng 

quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y 

tế. Đối với các mặt hàng còn thiếu thông tin mã hóa, nhà thầu sẽ nộp 

văn bản bổ sung các mã hóa VTYT cho Bên mời thầu trước thời điểm 

mở HSĐXTC. 

Đối với TTBYT dự thầu không có mã hóa VTYT, thì nhà thầu phải 

liệt kê chi tiết và có cam kết TTBYT không thuộc danh mục VTYT 

được quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ 

Y tế nên không thực hiện mã hóa VTYT, nhà thầu chịu hoàn toàn 

trách nhiệm về việc kê khai này. 

Đồng thời nhà thầu chịu trách nhiệm sẽ bồi thường cho Viêṇ Tim 

Thành phố Hồ Chí Minh số tiền mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam xuất 

toán số lượng VTTH đã sử dụng trước đó đối với:  

+ Các mặt hàng có mã hóa vật tư y tế không được quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán mà lỗi mã hóa thuộc về nhà thầu. 

+ Các mặt hàng thuộc danh mục VTYT quy định tại Thông tư 

04/2017/TT-BYT nhưng nhà thầu không kê khai mã hóa VTYT tại 

Mẫu số 01 (b). 

 3. Bản cam kết (Mẫu số 15 (c)): Tài liệu nộp là bản gốc có đại diện 

hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. 

   4. Hàng mẫu dự thầu: Áp dụng đối với măṭ hàng vâṭ tư y tế tiêu hao 

có ghi rõ nôị dung: “Nôp̣ hàng mẫu” taị Phu ̣ luc̣ 01- DANH MUC̣ 

HÀNG HÓA MỜI THẦU của HSMT (nộp hàng mẫu cùng thời điểm 

nộp HSDT). 

Yêu cầu hàng mẫu tham dự thầu phải được đóng thùng riêng, niêm 

phong, ghi rõ bên ngoài “HÀNG MẪU DỰ THẦU” và đính kèm cùng 

hàng hóa danh mục liệt kê chi tiết theo số thư ̣ tư ̣HSMT, đơn vị tính, số 

lượng... 

Lưu ý:  

+ Giá chào thầu của 1 đơn vi ̣≤ 100.000 đồng: yêu cầu nôp̣ 10 đơn vị. 

+ Giá chào thầu của 1 đơn vi ̣≤ 500.000 đồng: yêu cầu nôp̣ 02 đơn vi.̣ 

+ Giá chào thầu của 1 đơn vi ̣> 500.000 đồng: yêu cầu nôp̣ 01 đơn vi.̣ 

    Trong quá triǹh đánh giá HSĐX, khi cần thiết Bên mời thầu sẽ 

yêu cầu cung cấp thêm hàng mẫu, để Bên mời thầu xem xét và đánh 

giá. 

     Sau khi có kết quả lưạ choṇ nhà thầu, tất cả hàng mẫu se ̃đươc̣ 

hoàn trả cho Nhà thầu tham dư.̣  

CDNT 13.1 Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.   

CDNT 14.2 Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau: đối với các 

hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản 
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xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần 

yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hóa tại Việt Nam (giá xuất xưởng, 

giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho 

hàng có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, 

tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy 

đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 17 (a) Chương IV - 

Biểu mẫu dự thầu. 

CDNT 14.5 Gói thầu: Mua sắm Vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 gồm 

697 phần, mỗi phần là 1 măṭ hàng mời thầu - theo Phu ̣luc̣ 01: Danh muc̣ 

hàng hóa mời thầu.  

- Nhà thầu có thể tham dự một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng theo 

chương V của HSMT.  

- Việc đánh giá HSDT và xét duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được 

thực hiện theo từng mặt hàng dự thầu. 

CDNT 15 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

CDNT 16.3 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa: 12 tháng 

CDNT 17.2 Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công 

nhận trúng thầu bao gồm: 

  Yêu cầu này không áp duṇg đối với các măṭ hàng khí y tế, phu ̣kiêṇ sử 

duṇg cùng trang thiết bi ̣ y tế của Phụ lục 1 (Các mặt hàng này không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) 

1. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT 

thuộc loại B, C, D theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, 

36/2016/NĐ-CP, 169/2019/NĐ-CP, 03/2020/NĐ-CP, văn bản này 

phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế 

(https://dmec.moh.gov.vn) và không bị thu hồi. Nhà thầu nộp bản gốc 

hoặc bản chụp có dấu xác nhận của nhà thầu, kèm theo tài liệu hướng 

dẫn đường dẫn tra cứu. 

2. Giấy phép bán hàng hoặc Giấy ủy quyền mua bán, phân phối 

trang thiết bị y tế hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 

- Nhà thầu phải nộp cho Bên mời thầu tài liệu về giấy phép bán hàng 

hoặc giấy ủy quyền hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng 

minh hàng hóa được cung cấp bởi một trong các tổ chức, cá nhân sau 

đây: (Theo qui định khoản 6 điều 7 của Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

ngày 10/7/2020). 

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế;  

b) Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế 

ủy quyền; 

c) Tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân quy định tại điểm b 

Khoản này ủy quyền;  

d) Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu trang thiết bị y tế ủy quyền;  

đ) Tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân quy định tại điểm d 

https://dmec.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt
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Khoản này ủy quyền;  

e) Tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân quy định tại điểm đ 

Khoản này ủy quyền; 

g) Tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu trang thiết bị 

y tế; 

h) Tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân quy định tại điểm g 

Khoản này ủy quyền;  

Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự. 

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền điểm g, không áp dụng đối với hàng 

hóa chỉ có tờ khai hải quan. 

* Yêu cầu đối với các tài liệu về ủy quyền: 

- Việc ủy quyền (kể cả ủy quyền lại): phải tuân thủ quy định của 

pháp luật về dân sự. 

- Trường hợp nhà thầu được ủy quyền dự thầu chỉ riêng cho gói thầu 

này thì nộp bản gốc Thư uỷ quyền gửi cho Viêṇ Tim Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Tài liệu do cơ quan quản lý nước ngoài cấp thì phải nộp: Bản gốc 

đã được hợp pháp hoá lãnh sự hoặc bản chụp có chứng thực của bản 

đã được hợp pháp hoá lãnh sự; 

Nếu tài liệu sử dụng ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng 

Việt nộp kèm theo, có xác nhận của cơ quan dịch thuật được phép 

hoạt động. 

- Tài liệu do cơ quan quản lý Việt Nam cấp: nếu tài liệu nộp là bản 

sao thì phải được chứng thực. 

- Hiệu lực: còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.  

- Nhà thầu phải có “Cam kết sẽ cung cấp cho Bên mời thầu bản gốc 

giấy ủy quyền để đối chiếu khi có yêu cầu của Bên mời thầu” (trừ 

trường hợp tài liệu ủy quyền dự thầu riêng cho gói này). Tài liệu nộp 

là bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. 

3. Trang thiết bị y tế dự thầu phải được kê khai giá trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Y tế:  

a/ Nhà thầu có cam kết: Đến trước thời điểm mở HSĐXTC, tất cả 

trang thiết bị y tế dự thầu đã được kê khai giá trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Y Tế (https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn) và giá dự thầu 

không cao hơn giá đã kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế 

(theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) (Mẫu số 15 (c)). 

b/ Trước thời điểm mở HSĐXTC, Bên mời thầu sẽ có yêu cầu nhà 

thầu nộp tài liệu chứng minh việc kê khai giá nêu trên (điểm a), tài 

liệu này là một phần của HSĐXTC (nhà thầu nộp kèm tài liệu hướng 

dẫn đường dẫn tra cứu từ Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng tải) 

Tài liệu phải đóng dấu xác nhận của nhà thầu, nhà thầu chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của tài liệu nộp.  
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CDNT 18.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT (HSĐXKT và HSĐXTC) là: ≥ 120 ngày, 

kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 19.2 Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Hình thức đảm bảo dư ̣ thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoăc̣ tổ chức 

tín duṇg hoaṭ đôṇg hơp̣ pháp taị Viêṭ Nam phát hành; 

- Đồng tiền bảo đảm dự thầu là tiền Đồng Việt Nam. 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: ≥ tổng giá trị bảo lãnh dự thầu của từng mặt 

hàng qui định ở cột bảo đảm dự thầu tại Phu ̣ luc̣ 01- DANH MUC̣ 

HÀNG HÓA MỜI THẦU. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu  

 

Lưu ý: Nhà thầu gửi Thư Bảo đảm dư ̣ thầu phải đính kèm các tài 

liệu chứng minh thẩm quyền ký thư bảo lãnh của cán bộ Ngân 

hàng/ chi nhánh ngân hàng (giấy ủy quyền, quyết định bổ nhiệm, 

phân công nhiệm vụ,...) 

CDNT 19.4 Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

CDNT 20.1 Số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC là: 02 bản (và 01 bản gốc)  

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC hoặc đề xuất phương 

án kỹ thuật thay thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, 

thay thế, phương án kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản 

chụp HSĐXKT, HSĐXTC.  

CDNT 22.1 Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):  

Nơi nhận: Phòng Vật tư thiết bị y tế- Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh 

– 04 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TPHCM. 

Thời điểm đóng thầu là: 15 giờ 15 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

CDNT 26.3 Thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ đến Bên mời thầu là:     

03 ngày làm viêc̣, kể từ ngày có thời điểm đóng  

CDNT 30.3 Nhà thầu phụ đặc biệt: không được sử dụng. 

CDNT 31.3 Cách tính ưu đãi: hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 

phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu 

chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá 

dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 

của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. 

CDNT 32.1 Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc: 15 giờ 30 

phút, ngày 03 tháng 8 năm 2022, tại Hôị trường Quốc tế- Viêṇ Tim 

TP.HCM  – 04 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM 

CDNT 33.1 Phương pháp đánh giá HSĐXKT là: 
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a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt; 

b) Đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. 

CDNT 35.1 Phương pháp đánh giá về tài chính: phương pháp giá thấp nhất phù 

hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 5 Chương III - Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT. 

CDNT 35.3 

(b) 

Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

CDNT 37.5 Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) thấp nhất. 

CDNT 38.1 Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là: 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

CDNT 39 - Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là:  0%; 

- Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

CDNT 44 - Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Bên mời thầu: 

VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: 028 38651586- 028 39797771 

- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Người có thẩm quyền: 

VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: 028 38651586- 028 39797771 

- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng 

tư vấn: không có 

CDNT 45 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: 

không có 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 

1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT: 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXKT; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXKT, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc 

HSĐXKT, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo 

đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh 

nghiệm; đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc HSĐXKT theo quy định tại 

Mục 11.1 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình 

đánh giá chi tiết HSĐXKT. 

2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT: 

HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau 

đây: 

a) Có bản gốc HSĐXKT;  

b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên 

danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản 

thỏa thuận liên danh; 

c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ 

thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT;  

d) Thời hạn hiệu lực của HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 

CDNT; 

đ) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu theo quy định 

tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức 

nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên 

với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định 

tại Mục 19.2 CDNT; đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt 

cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý Séc đó theo quy định tại các Mục 19.4 và 

Mục 19.5 CDNT; 

e) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà 

thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp 

gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều 

HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu; 

g) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký 

tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc 

cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện 

theo Mẫu số 03 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu; 

h) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT. 
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Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh 

nghiệm.  

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng 

lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên 

danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận 

trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, 

kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với 

gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được 

đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh 

giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi 

đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá 
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2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây: 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành viên liên 

danh 

Tối thiểu một 

thành viên liên 

danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn 

thành. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

này 
Không áp dụng Mẫu số 06 

2 Kiện tụng đang giải 

quyết 

Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết 

thì vụ kiện sẽ được coi là có kết quả giải quyết theo 

hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên 

quan đến các kiện tụng này không được vượt quá 50 

% giá trị tài sản ròng của nhà thầu. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

này 
Không áp dụng Mẫu số 07 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động 

tài chính 

Nộp báo cáo tài chính 3 năm 2018, 2019, 2020 hoăc̣ 

2019, 2020, 2021 để cung cấp thông tin chứng minh 

tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. 
Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất 

phải dương. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

này 
Không áp dụng Mẫu số 09 

3.2 Doanh thu bình 

quân hàng năm từ 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh  

Doanh thu bình quân hàng năm (VND) trong vòng 

03 năm  2018, 2019, 2020 hoặc 2019, 2020, 2021: 

Bằng hoặc lớn hơn quy định trong Phụ lục 1 trong 

HSMT  

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

(tương đương với phần 

công việc đảm nhận) 

Không áp dụng Mẫu số 09 

3.3 Yêu cầu về nguồn Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng 
 

 

 

 

 

 
Không áp dụng Mẫu số 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành viên liên 

danh 

Tối thiểu một 

thành viên liên 

danh 

lực tài chính cho 

gói thầu 

thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản 

có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín 

dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các 

khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng 

yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu 

theo yêu cầu tại Phụ lục 1 đính kèm HSMT. 

 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

(tương đương với phần 

công việc đảm nhận) 

10, 11 

hoăc̣ có 

Cam kết 

cấp tiń 

duṇg của 

ngân hàng 

4 Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung 

cấp hàng hóa tương 

tự 

Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả 

dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc 

hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính 

(độc lập hoặc thành viên liên danh) trong vòng 03 

năm liên tục (2019, 2020, 2021) (tính đến thời điểm 

đóng thầu): 

Nhà thầu phải có ít nhất 01 hợp đồng cung cấp hàng 

hóa tương tự (HĐTT), đáp ứng đồng thời các yêu 

cầu dưới đây: 

- Cung cấp hàng hóa cho các cơ sở y tế trong nước; 

- Tương tư ̣ về tińh chất: Có ít nhất 01 mặt hàng 

tương tự với mặt hàng thuộc nhóm hàng hóa dự 

thầu; 

- Tương tư ̣về quy mô: có giá trị hợp đồng tối thiểu 

bằng 70 % so với Tổng giá trị của các mặt hàng dự 

thầu ở cột Hơp̣ đồng tương tư ̣của “Danh mục hàng 
hóa mời thầu” (Phụ lục 1) đính kèm của HSMT (giá 

tri ̣ tối thiểu của hơp̣ đồng se ̃ xét theo yêu cầu của 

từng phần của gói thầu, mỗi hơp̣ đồng đảm bảo cho 

môṭ phần của gói thầu. Tuy nhiên trong trường hơp̣ 

có môṭ hơp̣ đồng có giá tri ̣ đáp ứng đươc̣ yêu cầu 

của nhiều phần thi ̀ nhà thầu cung cấp 01 hơp̣ đồng 

vâñ đươc̣ chấp nhâṇ). 

 

 

 

 

 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

 

 

 

 

 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

 

 

 

 

 
Phải thỏa mãn yêu cầu 

(tương đương với phần 

công việc đảm nhận) 

 

 

 

 

 
Không áp dụng 

 

 

 

 

Mẫu số 08 



 

44 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành viên liên 

danh 

Tối thiểu một 

thành viên liên 

danh 

- HĐTT phải kèm theo: 

   + Biên bản thanh lý hợp đồng;  

+ Hoặc Biên bản nghiệm thu có giá trị ≥ 80% giá 

trị hợp đồng;   

+ Hoặc Hoá đơn đã thực hiện ≥ 80% giá trị hợp 

đồng và kèm bảng liệt kê hoá đơn;  

+ Tài liệu khác chứng minh đã thực hiện ≥ 80% 

giá trị hợp đồng. 

Yêu cầu về HĐTT và các tài liệu kèm theo: 

- Nộp Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân 

phường/ xã, hoăc̣ quâṇ/huyêṇ  

- Riêng đối với Hóa đơn đã thực hiện:  

+ Nộp bản sao hóa đơn có dấu xác nhận của nhà 

thầu;  

+ Bảng liệt kê hóa đơn: đại diện hợp pháp của 

nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

5 Khả năng bảo 

hành, bảo trì, duy 

tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc 

cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng 

khác  

Nhà thầu có cam kết: 

- Hạn sử dụng vật tư tiêu hao tính từ thời điểm 

giao hàng hóa: 

+ Đối với VTTH có tuổi thọ ≥ 1 năm thì hạn sử 

dụng còn ≥ 3 tháng; 

+ Đối với VTTH có tuổi thọ dưới 1 năm thì hạn sử 

dụng còn tối thiểu ¼ thời hạn. 

- Thời hạn giao hàng là 24 giờ kể từ khi nhận được 

yêu cầu giao hàng của Viện Tim 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

(tương đương với phần 

công việc đảm nhận) 

Không áp dụng 
Mẫu số 15 

(c) 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên liên 

danh 

Từng thành viên liên 

danh 

Tối thiểu một 

thành viên liên 

danh 

- Thu hồi và đổi trả Vật tư y tế và Hóa chất sát 

khuẩn bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình 

vận chuyển đến kho Vâṭ tư y tế Viện Tim. 

 



 

46 

 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: 

HSDT nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ 

chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:  

 

STT 
Vị trí công 

việc 

Tổng số năm kinh 

nghiệm 

(tối thiểu 02 năm) 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

(tối thiểu 2 năm) 

Trình độ chuyên môn 

(trình độ tối thiểu) 

        1  ≥01 Cán bộ 

quản lý 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn yêu cầu 

này 

Bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên (công chứng hoặc 

chứng thực) 

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất 

và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 12, 13 và 14 Chương IV - Biểu 

mẫu dự thầu. 

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không áp duṇg. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: 

HSĐXKT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt. HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được 

tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC. 

Các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

Stt Nội dung đánh giá Sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa   

1.1 Chủng loại hàng hóa: Có tài liệu nêu rõ thông 

tin hàng hóa dự thầu. 

 (Theo đúng yêu cầu về danh mục hàng hóa tại 

chương V và khoản 2, mục  11.4 CDNT- 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu) 

 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 

1.2 Tài liệu chứng minh đủ điều kiện lưu hành 

trang thiết bị y tế: 

 

Nộp theo yêu cầu tại khoản 1, phần B, mục  

5.3 CDNT- Chương II. Bảng dữ liệu đấu 

thầu. 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 

1.3 
Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu phù hợp 

với nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT: 

được quy định tại khoản 2, phần B,mục 

CDNT 5.3 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. 

Riêng đối với hàng hóa mời thầu yêu cầu 

nhóm 6 nhưng hàng hóa dự thầu không đáp 

ứng tiêu chí từ nhóm 1 đến nhóm 5 (theo 

thông tư 14/2020/TT-BYT): nhà thầu phải nộp 

một trong các tài liệu sau: 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 
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 - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu (CE Mark -

Certificate hoặc EC Certificate); 

- ISO 13485. 

 

1.4 Tài liệu tiêu chuẩn chất lượng: Nộp theo yêu 

cầu tại khoản 2, phần A, mục CDNT 5.3 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. 

 
Chỉ áp dụng đối với các mặt hàng khí y tế, phu ̣

kiêṇ sử duṇg cùng trang thiết bi ̣ y tế của Phu ̣

luc̣ 1 (các mặt hàng này không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Nghị định 98/2021). 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 

1.5 Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp 

đồng: 

 

Nộp theo yêu cầu tại khoản 1, khoản 2, điểm a 

của khoản 3, mục 17.2 CDNT- Chương II. 

Bảng dữ liệu đấu thầu. 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 

1.6 Thông số kỹ thuật chính: Nộp theo yêu cầu 

quy định tại: 

+) Khoản 1, phần A, mục 5.3 CDNT- Chương 

II. Bảng dữ liệu đấu thầu (Chỉ áp dụng đối với 

các mặt hàng khí y tế, phu ̣ kiêṇ sử duṇg cùng 

trang thiết bi ̣y tế của Phu ̣luc̣ 1) 

+) Khoản 3, phần B, mục 5.3 CDNT- Chương 

II. Bảng dữ liệu đấu thầu;  

+) điểm b, mục 2.2, Chương V. Phạm vi cung 

cấp. 

Thông số, tính năng kỹ thuật chính đáp ứng 

yêu cầu của danh mục vật tư tiêu hao tại Phụ 

lục 1. 

 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa 

 Vật tư tiêu hao cung cấp đúng với thông tin 

sản phẩm đã được phê duyệt trúng thầu, đảm 

bảo chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hoá và 

giao hàng tại kho Vâṭ tư y tế của Viêṇ Tim 

Thành phố Hồ Chi ́Minh 

Có cam kết  

(Mẫu số 15 (c))  

Đạt 

Không  cam kết  

(Mẫu số 15 (c)) 

Không đạt 

3. Tiến độ cung cấp 

 
- Giao hàng theo số lươṇg đăṭ hàng của bêṇh 

viêṇ. 

- Thời hạn giao hàng là 24 giờ kể từ khi nhận 

được yêu cầu giao hàng của Viêṇ Tim Thành 

phố Hồ Chi ́Minh. 

Có cam kết  

( Mẫu số 15 (c))  

Đạt 

Không  cam kết  

(Mẫu số 15 (c)) 

Không đạt 

4. Cam kết các điều khoản chung 

- Tài liệu nộp theo yêu cầu tại khoản 3, mục  

11.4 CDNT- Chương II. Bảng dữ liệu đấu 

Có nộp Mẫu số 15 

(c) với đầy đủ nội 

dung cam kết 

Đạt 
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thầu. 

- Nhà thầu có cam kết: 

+) Nếu nhà thầu có giá trúng thầu vượt giá so 

với quy định về mặt bằng giá của các bệnh 

viện đã được Bảo hiểm Y tế phê duyệt thì nhà 

thầu sẽ giảm giá; 

Đồng thời nhà thầu sẽ bồi thường cho Viêṇ 

Tim Thành phố Hồ Chi ́ Minh số tiền mà Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam xuất toán số lượng 

VTTH đã sử dụng trước đó. 

+) Khi Bên mời thầu cần xem hàng mẫu thì 

nhà thầu cung cấp trong vòng 24 giờ (trừ thứ 7, 

chủ nhật, ngày nghỉ Lễ theo quy định) sau khi 

nhận được điện thoại yêu cầu của Bên mời 

thầu. 

+) Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều 

chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc 

không trung thực thì HSDT xem như không 

hợp lệ; 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của thông tin nêu trên. 

 

Không nộp mẫu số 

15 (c) hoặc có Mẫu 

số 15 (c) nhưng 

không đầy đủ 

Không đạt 

Kết Luận: ĐẠT 

(Khi tất cả các tiêu 

chí được đánh giá là 

“Đạt” 

KHÔNG ĐẠT 

(Khi có bất kỳ một 

tiêu chí nào đánh 

giá là “Không 

đạt”) 

 

Ghi chú: Các mặt hàng dự thầu không yêu cầu nhà thầu nộp hàng mẫu tại thời điểm 

nộp hồ sơ dự thầu. Nhưng nhà thầu phải có cam kết khi có yêu cầu của Bên mời thầu, 

nhà thầu cung cấp hàng mẫu trong vòng 24 giờ (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ Lễ theo 

quy định) (Mẫu số 15(c)). 

 

*** ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG KHÍ Y TẾ *** 

TT NỘI DUNG YÊU CẦU Đạt    Không đạt 

I. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM   

1 Có giấy chứng nhận chất lượng ISO 9001-2008 (bản 

sao có chứng thực) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

2 Oxy cung cấp đảm bảo đúng tiêu chuẩn của dược 

điển Việt Nam (có giấy phép sản xuất Oxy y tế do Bộ 

Y Tế cấp)( dược điển Việt Nam ≥ 99,6%) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

3 Nồng độ oxy lỏng & khí ≥ 99,9% (có giấy chứng 

nhận của cơ quan có thẩm quyền kiểm định) 

Đáp ứng Không đáp ứng 
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4 Van & bình chứa khí Oxy phải phù hợp với các thiết 

bị sử dụng hiện hữu của Bệnh Viện. Khi có sự cố 

phải có mặt ngay để giải quyết (có bản cam kết) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

5 Phải đảm bảo cung cấp oxy liên tục không được gián 

đoạn với bất cứ lý do gì. (có bản cam kết) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

II. KHẢ NĂNG DỰ TRỮ, VẬN CHUYỂN   

 Năng lực dự trữ và vận chuyển Oxy Lỏng   

1 Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực dự trữ Oxy 

lỏng của công ty 

Đáp ứng Không đáp ứng 

2 Có ít nhất 02 xe vận chuyển oxy lỏng có trọng lượng 

≤25 tấn, có thể ra vào Bệnh Viện khu vực đặt bồn 

Oxy lỏng (Hồ sơ tài liệu chứng minh, có chứng thực) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

3 Xe bồn vận chuyển phải đảm bảo được kiểm định an 

toàn (Hồ sơ tài liệu chứng minh có chứng thực) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

4 Xe có thể sang chiết từ bồn vận chuyển trên xe sang 

bồn cố định tại bệnh viện bằng chênh lệch áp, không 

dùng phương pháp sang chiết bằng bơm chuyển lỏng 

thông qua động cơ điện. (Có Quy trình sang chiết từ 

bồn vận chuyển sang bồn cố định tại bệnh viện đính 

kèm) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

 Năng lực dự trữ và vận chuyển Oxy khí   

1 Có đủ vỏ chai để cung cấp cho việc sử dụng của gói 

thầu này, cho bệnh viện mượn đủ vỏ chai sử dụng 

theo nhu cầu (Có cam kết) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

2 Van & bình chứa khí Oxy phải phù hợp với các thiết 

bị sử dụng hiện hữu của bệnh viện. Giao hàng trong 

vòng 24 giờ khi nhận được yêu cầu của bệnh viện 

(Có cam kết) 

Đáp ứng Không đáp ứng 

3 Có ít nhất 02 xe chuyên dụng chở oxy chai có thể ra 

vào bệnh viện, có giấy phép an toàn về phòng cháy 

nổ cho xe và người trong quá trình vận chuyển oxy 

chai (Hồ sơ tài liệu chứng minh có thị thực). 

Đáp ứng Không đáp ứng 

III. KHẢ NĂNG VỀ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRUNG TÂM OXY LỎNG TẠI BỆNH VIỆN 

 Nhà thầu phải cam kết cung cấp, lắp đặt và cho BV 

mượn 01 trung tâm oxy lỏng: 

- 01 móng bồn và hàng rào bao che 

- Các giấy phép hoạt động theo qui định của nhà nước 

Các thiết bị được mua bảo hiểm cháy nổ 

Đáp ứng Không đáp ứng 
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BỒN CHỨA OXY LỎNG   

 

Tiêu chuẩn: Mỹ hoặc châu Âu 

Cấu hình: Bồn đứng 

Thể tích nước ≥ 12.000 Lít 

Thể tích thực ≥ 10.000 Lít 

Áp suất làm việc tối đa: 17 Bar 

Nhiệt độ làm việc tối đa: -196 oC  

Đáp ứng Không đáp ứng 

DÀN HÓA HƠI KHÍ OXY LỎNG   

 

Tiêu chuẩn: Mỹ hoặc châu Âu  

Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục 8 giờ trước khi 

đóng băng 

Áp suất hoạt động bình thường ≥10 m3/h 

Áp suất hoạt động tối đa ≥ 40 m3/h 

Áp suất thiết kế ≥44 m3/h 

Áp suất kiểm tra thủy lực ≥ 48 kg/Cm2 

Cấu hình: Bồn đứng 

Nhiệt độ thiết kế hoạt động: (-)196oC – (+) 65oC  

Nhiệt độ khí đầu ra-gaz: Nhỏ hơn 10 oC so với nhiệt 

độ môi trường 

Đáp ứng Không đáp ứng 

 

Kết luâṇ: ĐẠT 

(Khi tất cả các 

tiêu chí được 

đánh giá là 

“Đáp ứng” 

KHÔNG ĐẠT 

(Khi có bất kỳ một 

tiêu chí nào đánh 

giá là “Không đáp 

ứng”) 

 

Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC 

4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC: 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXTC; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc 

HSĐXTC; bảng tổng hợp giá dự thầu và các thành phần khác thuộc HSĐXTC theo 

quy định tại Mục 11.2 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình 

đánh giá chi tiết HSĐXTC. 

4.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC: 

HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau 

đây: 
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a) Có bản gốc HSĐXTC;  

b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên 

danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản 

thỏa thuận liên danh;  

c) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải 

phù hợp, logíc với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề 

xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu; 

d) Thời hạn hiệu lực của HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 

CDNT. 

Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được tiếp tục đánh giá chi tiết về tài chính. 

Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất:  

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)). 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)). 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 5. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 31 CDNT; 

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: 

HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) và cộng 

giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ở Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: trang thiết bị y tế dự thầu không được xem xét 

xếp hạng nhà thầu nếu: 

+ Chưa có giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, 

+ hoặc có giá chào thầu cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y 

tế (yêu cầu này được nêu tại điểm b, khoản 3, CDNT 17.2, Chương II Bảng dữ liệu 

đấu thầu). 

* Lưu ý:  

- Đối với hàng hóa có nhiều nhà thầu tham dự với giá chào bằng giá thì chọn nhà 

thầu có hồ sơ dự thầu theo nhóm TT14/2020/TT-BYT thuộc nhóm cao hơn. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 

không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá 
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dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện 

đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 

lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và 

cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã 

phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có 

trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong 

HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số 

lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ 

được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội 

dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số 

lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành 

tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung 

nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm 

vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 

lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho 

rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong 

trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu 

sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này 

làm cơ sở pháp lý; 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được 

cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương 

ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc 

so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSĐXTC 

của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc đó trong số các 

HSĐXTC của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐXTC của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá 

về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán 

được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 

gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

HSĐXTC của nhà thầu này; trường hợp HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá dự 
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thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở 

hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình 

thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai 

lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 6. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có): Không yêu cầu 

Mục 7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) 

1. Nhà thầu có thể chào thầu theo một phần hoặc nhiều phần của gói thầu, thực hiện 

biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần, trong trường hợp chào thầu cho 

nhiều phần thì giá trị bảo đảm dự thầu bằng tổng cộng giá trị bảo đảm dự thầu của 

từng phần. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá thực hiện cho từng phần. Doanh thu, 

hợp đồng tương tự được tính theo từng phần, trong trường hợp chào thầu theo nhiều 

phần thì doanh thu, các hợp đồng tương tự phải đáp ứng tổng doanh thu, hợp đồng 

tương tự của tất cả các phần dự thầu. Nếu tổng doanh thu, hợp đồng tương tự của nhà 

thầu chào nhiều phần không đảm bảo thì Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ 

doanh thu, và giá trị hợp đồng tương tự đáp ứng cho những phần nào và những phần 

còn lại sẽ được đánh giá là không đạt;  

2. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm 

tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương 

pháp giá thấp nhất) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu 

được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần; 

3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham 

gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư 

báo cáo Người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu 

theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước 

tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu 

tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc 

đánh giá theo quy định tại khoản 2 Mục này; 

4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có một hợp đồng. 

Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp 

đồng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

A. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXKT 

Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu 

Mẫu số 01 (b). Biểu danh muc̣ hàng hóa dư ̣thầu 

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền 

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập) 

Mẫu số 04 (b). Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh) 

Mẫu số 05 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu 

Mẫu số 05 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh 

Mẫu số 06. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ 

Mẫu số 07. Kiện tụng đang giải quyết 

Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện 

Mẫu số 09. Tình hình tài chính của nhà thầu 

Mẫu số 10. Nguồn lực tài chính 

Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện 

Mẫu số 12. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt 

Mẫu số 13. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt 

Mẫu số 14. Bản kinh nghiệm chuyên môn 

Mẫu số 15 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ  

Mẫu số 15 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt  

Mẫu số 15 (c). Bản cam kết  

B. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXTC 

Mẫu số 16 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất 

giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng) 

Mẫu số 16 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

trong đơn dự thầu) 

Mẫu số 17. Bảng tổng hợp giá dự thầu 

Mẫu số 17 (a). Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng đối với đấu thầu trong nước) 

Mẫu số 17 (a1). Bảng giá dự thầu của hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước (áp 

dụng đối với đấu thầu quốc tế) 

Mẫu số 17 (a2). Bảng giá dự thầu của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc 

hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt 

Nam (áp dụng đối với đấu thầu quốc tế) 

Mẫu số 17 (b). Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan 
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Mẫu số 18. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu 

đãi 

 

A. BIỂU MẪU DỰ THẦU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT 

Mẫu số 01 (a) 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(thuộc HSĐXKT) 

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu: Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Tên dự án: Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế] 

Kính gửi: VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số___[ghi số 

của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên 

nhà thầu], cam kết thực hiện gói Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với thời gian thực hiện hợp đồng là ___[ghi 

thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (2). Hồ sơ dự thầu 

của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được 

niêm phong riêng biệt. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi 

vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực. 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ 

mời thầu. 

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính có hiệu lực trong 

thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4). 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (6)] 
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Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về 

tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về 

kỹ thuật và tiến độ cung cấp hàng hóa, hoàn thành dịch vụ (nếu có) nêu trong HSDT. 

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực 

của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu 

lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có 

thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự 

thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại 

điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp 

dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy 

quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại 

diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa 

thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên 

danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng 

thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà 

thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp 

được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là 

không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT. 

(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của 

tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là 

của người đại diện hợp pháp của nhà thầu. 
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Mẫu số 01 (b) 

BIỂU DANH MUC̣ HÀNG HÓA DƯ ̣THẦU 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

STT STT 

trong 

HSM

T 

Mã hóa 

VTYT 
(theo QĐ 
5086/QĐ

-BYT 
ngày 

04/11/20
21) 

Tên 

hàng 

hóa 

theo 

HSMT 

Tên 

hàng 

hóa 

thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model) 

hoặc mã 

sản 

phẩm 

Số lưu 

hành 

hoặc số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

Phân 

loại 

TTBY

T 

(A,B,C

, D ) 

Năm 

Sản 

xuất 

Hãng,  

Sản 

Xuất 

Nước 

Sản 

Xuất 

Hãng,  

Nước 

Chủ sở 

hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách  

Số 

lượng 

dự 

thầu 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ 

bản 

                 

                 

                 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

- Cột 3: Nhà thầu điền mã hóa vật tư y tế theo quy định của Quyết định 

5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế theo cấu trúc 

“X.YYYY.yyy.ZZZZ”. 

- Cột 5: Tên hàng hóa thương mại = AB 

Trong đó A là tên TTBYT thể hiện trên Số lưu hành hoặc Giấy Đăng ký lưu hành 

hoặc Giấy phép Nhập khẩu của BYT, trường hợp không có các loại tài liệu này thì 

ghi theo Bảng kết quả phân loại TTBYT, nhà thầu ghi như sau: 

+ Trường hợp các tài liệu trên KHÔNG có danh mục đính kèm: Ghi tên hàng 

hóa dự thầu đúng theo cột hoặc mục “Tên trang thiết bị y tế” 

+ Trường hợp các tài liệu trên CÓ danh mục hoặc phụ lục đính kèm: Ghi tên 

hàng hóa dự thầu theo cột “Tên trang thiết bị y tế” trong danh mục hoặc phụ lục đính 

kèm. 

Và B là: tên thương mại của hàng hóa. Nếu (B) trùng với (A) thì chỉ cần ghi (A) 

- Cột 6:  Ghi đúng, đầy đủ, liệt kê chi tiết tất cả các chủng loại hoặc mã sản 

phẩm chào thầu theo Số lưu hành hoặc Giấy Đăng ký lưu hành hoặc Giấy phép 

Nhập khẩu của BYT, trường hợp không có các loại tài liệu này thì ghi theo Bảng kết 

quả phân loại TTBYT. 

- Cột 17:  Nêu các yếu tố kỹ thuật chính dựa trên cột Yêu cầu kỹ thuật - Phụ 

lục 1 của HSMT. Nhà thầu phải mô tả đúng theo tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất 

đã nộp trong HSĐXKT; 
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Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo 

pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____[ghi tên nhà thầu] 

có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho 

____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực 

hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu Mua sắm vâṭ tư y tế 

và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 do Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: 

[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề 

xuất về tài chính; 

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có); 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia 

đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ 

hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ đề 

xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền 

với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do 

____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này 

được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, 

người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng 

với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo 

pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn 

phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu 

thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường 

hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan 

được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình 

tham gia đấu thầu. 
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Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH (1) 

______, ngày __ tháng  __ năm ____ 

Gói thầu: Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Thuộc dự án: Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Căn cứ (2) __ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội]; 

Căn cứ (2) ____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

ngày __ tháng__ năm__[ngày được ghi trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà: ____________________________________________  

Chức vụ: ____________________________________________________  

Địa chỉ: _____________________________________________________  

Điện thoại: __________________________________________________  

Fax: ________________________________________________________  

E-mail: _____________________________________________________  

Tài khoản: ___________________________________________________  

Mã số thuế: __________________________________________________  

Giấy ủy quyền số ____ ngày ___tháng____năm___(trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các 

nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[ghi 

tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến 

gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không 

thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định 

trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm 

riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

 



 

60 

 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu___[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên 

danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

 [- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề 

xuất về tài chính; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự 

thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc 

văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____[ghi rõ nội dung các công việc 

khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công 

việc theo bảng dưới đây (4): 

STT Tên 

Nội dung 

công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 - ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

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

Tổng cộng 

Toàn bộ công 

việc của gói 

thầu 

100% 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp 

đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 
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- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo 

thông báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản, mỗi bên giữ___ bản, các bản thỏa 

thuận có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu 

này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều 

phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà 

nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm 

riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà 

từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của 

từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. 
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Mẫu số 04 (a) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng: VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, điạ chỉ: 04 Dương 

Quang Trung, Phường 12, Quâṇ 10, TP. HCM  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo 

lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát 

khuẩn năm 2022 thuộc dự án Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông 

báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 

đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____ngày, kể từ ngày____tháng___ năm 2022(3). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam 

kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền 

không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản 

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực 

của hồ sơ dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại 

điểm d Mục 41.1 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời 

hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng 

của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời 

hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã 

hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 43 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên 

thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 
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Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay 

sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời 

hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

     Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức 

tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam. 

(2) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 
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Mẫu số 04 (b) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu 

bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi 

tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời 

thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 

đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong _____ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam 

kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền 

không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản 

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực 

của hồ sơ dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại 

điểm d Mục 41.1 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời 

hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng 

của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời 

hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã 

hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 43 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 

danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại Mục 19.5 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự 

thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên 

thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 
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Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay 

sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời 

hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức 

tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam. Khuyến khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo 

mẫu khác mà vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu 

lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời 

thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường 

hợp này được coi là không hợp lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên 

nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh 

hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham 

dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho 

nhà thầu liên danh A + B +C)”; trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà 

thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 
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Mẫu số 05 (a) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU 

Ngày: ……………………………. 

Số hiệu và tên gói thầu: …………………………………….. 

Trang …./……trang 

 

Tên nhà thầu:___[ghi tên nhà thầu]  

Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh 

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký 

kinh doanh, hoạt động] 

Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty] 

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:__[tại nơi đăng ký] 

Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu 

Tên: _____________________________________ 

Địa chỉ: ___________________________________ 

Số điện thoại/fax: ___________________________ 

Địa chỉ email: ______________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có 

thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp. 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu. 
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Mẫu số 05 (b) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA  

NHÀ THẦU LIÊN DANH (1) 

Ngày: _______________ 

Số hiệu và tên gói thầu: __________________ 

  Trang_________ /___________ trang 

 

Tên nhà thầu liên danh: 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh: 

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh: 

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh: 

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký: 

Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh 

Tên: ____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ e-mail: _____________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan 

có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp. 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức. 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê 

khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 06 

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

  Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III 

- Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 

□ Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ 

[ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

□ Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi 

năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng 

lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

Tổng giá trị hợp đồng 

(giá trị hiện tại, đơn vị 

tiền tệ, tỷ giá hối đoái, 

giá trị tương đương 

bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng:  

Tên Chủ đầu tư:  

Địa chỉ:  

Nguyên nhân không hoàn thành 

hợp đồng:  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá 

khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong 

quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại. 

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

Nếu không có hơp̣ đồng không hoàn thành thi ̀vẫn phải có Mẫu số 06 này trong 

HSĐXKT. 
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Mẫu số 07 

KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT (1)  

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu 

có):_________________________ 

 

Các vụ kiện đang giải quyết 

Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây: 

□ Không có vụ kiện nào đang giải quyết. 

□ Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự 

(hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh). 

Năm Vấn đề tranh chấp 

Giá trị vụ 

kiện đang 

giải quyết 

tính bằng 

VND 

Tỷ lệ của giá trị 

vụ kiện đang 

giải quyết so 

với giá trị tài 

sản ròng 

    

    

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu 

Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê 

khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại. 

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Tên nhà thầu: ____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 

[ghi tổng giá hợp đồng 

bằng số tiền và đồng tiền đã 

ký] 

Tương đương____ VND 

Trong trường hợp là 

thành viên trong liên 

danh hoặc nhà thầu phụ, 

ghi giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm 

nhiệm 

[ghi phần 

trăm giá hợp 

đồng trong 

tổng giá hợp 

đồng] 

[ghi số tiền 

và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương___ VND 

Tên dự án: [ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ 

e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III (2) 

1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

2. Về giá trị [ghi số tiền bằng VND] 

3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó 

(xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong 

bảng trên...). 

Ghi chú: 

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. 
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Mẫu số 09 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1) 

Tên nhà thầu: ……………….. 

Ngày: …………………………. 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):…………………………………… 

 
Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND] 

Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

 

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản ngắn hạn    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    

 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

Tổng doanh thu    

Doanh thu bình 

quân hàng năm từ 

hoạt động sản xuất 

kinh doanh(3) 

 

Lợi nhuận trước 

thuế 
   

Lợi nhuận sau thuế    

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết 

minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất(4), như đã nêu 

trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 

liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định. 
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3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm 

toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 

nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm, mỗi năm xác nhâṇ 

01 bản) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán; 

- Các tài liệu khác. 

Nếu nhà thầu không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định 

tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Kiểm toán độc lập thì không bắt buộc nộp báo cáo đã kiểm toán trong 

HSDT. Tuy nhiên, trong HSDT vẫn phải nộp kèm Báo cáo tài chính theo quy định. 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại 

Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà thầu 

sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên 

thông tin đã được cung cấp. 
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Mẫu số 10 

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1) 

 

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh 

khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các 

khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính quy 

định tại Mẫu số 11. 

 

Nguồn lực tài chính của nhà thầu 

STT Nguồn tài chính Số tiền (VND) 

1     

2     

3     

…     

Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)   

Ghi chú: 

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực 

tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh. 

Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính 

theo công thức sau: 

NLTC = TNL - ĐTH 

Trong đó: 

- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói 

thầu; 

- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính quy định 

tại Mẫu này); 

- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang 

thực hiện (quy định tại Mẫu số 11). 

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu 

nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu 

bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT. 

Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ 

chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng 

cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu 
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tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt 

thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn 

lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và 

Mẫu số 11. 

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các 

công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các 

khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác 

mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. 
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Mẫu số 11 

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1) 

 

Ghi chú: 

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới 

đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết 

hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà 

nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) 

yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. 

Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có 

thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp 

đồng. 

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

 (3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

STT Tên 

hợp 

đồng 

Người liên hệ 

của Chủ đầu 

tư (địa chỉ, 

điện thoại, 

fax) 

Ngày hoàn 

thành hợp 

đồng 

Thời hạn 

còn lại của 

hợp đồng 

tính bằng 

tháng 

(A)(2) 

 

Giá trị hợp 

đồng chưa 

thanh toán, 

bao gồm cả 

thuế 

(B)(3) 

Yêu cầu về 

nguồn lực tài 

chính hàng 

tháng 

(B/A) 

 

1       

2       

3       

…       

Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng 

đang thực hiện (ĐTH). 
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Mẫu số 12 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các 

thông tin chi tiết theo Mẫu số 13 và Mẫu số 14 Chương này. 

- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các 

yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn 

sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói 

thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp 

kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận. 

1 

 

Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

2 Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

  Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

3 Vị trí công việc 

  Tên 

4 Vị trí công việc 

  Tên 

5 Vị trí công việc 

  Tên 
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Mẫu số 13 

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi 

kèm theo bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 

Vị trí 

  

Thông 

tin nhân 

sự 

Tên Ngày, tháng, năm sinh: 

Trình độ chuyên môn 

  

Công 

việc hiện 

tại 

Tên của người sử dụng lao động 

  

Địa chỉ của người sử dụng lao động 

  

Điện thoại Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ 

phụ trách nhân sự) 

Fax 

  

E-mail 

Chức danh Số năm làm việc cho người sử dụng 

lao động hiện tại 
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Mẫu số 14  

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

 

Tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước. 

Nêu rõ các kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cụ thể liên quan đến gói 

thầu. 

Từ Đến 
Công ty / Dự án / Chức vụ / Kinh nghiệm 

chuyên môn và quản lý có liên quan 
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Mẫu số 15 (a) 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % ước 

tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn bản 

thỏa thuận với nhà thầu 

phụ(6) 

1           

2           

3           

4           

…           

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác 

định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ 

kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu 

phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá 

dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp 

kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.  
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Mẫu số 15 (b) 

BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1) 

 

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

STT Tên nhà thầu phụ 

đặc biệt(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % ước 

tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ đặc 

biệt(6) 

1           

2           

3           

4           

…           

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt. 

(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ 

đặc biệt. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so 

với giá trị gói thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp 

kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. 
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Mẫu số 15 (c) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT  

THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT 

 

Kính gửi:  VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Sau khi nghiên cứu HSMT của gói thầu: “Mua sắm vật tư y tế và Hóa chất sát khuẩn 

năm 2022” của Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chúng tôi, _________ [ghi đầy đủ và chính xác tên của Nhà thầu], cam kết các nội 

dung như sau:  

1. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa 

1.1 Tờ khai hải quan: Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có 

yêu cầu của Bệnh viện.  

1.2 Giấy chứng nhận lưu hành tự do, tài liệu tiêu chuẩn chất lượng: Cam kết cung cấp 

bản gốc đã được hợp pháp hoá lãnh sự để đối chiếu khi có yêu cầu của Bên mời thầu.  

2. Mã hóa vật tư y tế 

 Các mặt hàng dự thầu được mã hóa vật tư y tế (VTYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu 

thuộc Hệ thống giám định bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-

BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế. Đối với các mặt hàng còn thiếu thông tin mã hóa, nhà 

thầu sẽ nộp văn bản bổ sung các mã hóa VTYT cho Bên mời thầu trước thời điểm mở 

HSĐXTC; 

Các mặt hàng dự thầu sau:   _ [nhà thầu liệt kê đầy đủ, chi tiết số thứ tự mời thầu, tên 

hàng hóa mời thầu] là những hàng hóa không thuộc danh mục VTYT được quy định tại 

Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế nên không thực hiện mã hóa 

VTYT, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc kê khai này; 

Đồng thời nhà thầu chịu trách nhiệm sẽ bồi thường cho Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí 

Minh số tiền mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam xuất toán số lượng VTTH đã sử dụng trước đó 

đối với:  

+ Các mặt hàng có mã hóa vật tư y tế không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà lỗi 

mã hóa thuộc về nhà thầu. 

+ Các mặt hàng thuộc danh mục VTYT quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BYT nhưng 

nhà thầu không kê khai mã hóa VTYT tại Mẫu số 01 (b).  

3. Cam kết sẽ cung cấp cho Bên mời thầu bản gốc giấy ủy quyền để đối chiếu khi có 

yêu cầu của Bên mời thầu. 
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4. Đến trước thời điểm mở HSĐXTC, tất cả trang thiết bị y tế dự thầu đã được kê 

khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế (https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn) và 

giá dự thầu không cao hơn giá đã kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;  

Đồng thời nhà thầu cam kết nộp tài liệu chứng minh việc kê khai giá nêu trên khi có yêu 

cầu của Bên mời thầu.  

5. Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác: 

5.1  Hạn sử dụng vật tư tiêu hao tính từ thời điểm giao hàng hóa: 

- Đối với hàng hóa có tuổi thọ ≥ 1 năm thì hạn sử dụng còn ≥ 3 tháng 

- Đối với hàng hóa có tuổi thọ dưới 1 năm thì hạn sử dụng còn tối thiểu ¼ thời 

hạn. 

       5.2 Thu hồi và đổi trả vật tư tiêu hao bị lỗi do nhà sản xuất hoặc hết hạn sử dụng và 

thực hiện thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật, bị lỗi do quá 

trình vận chuyển đến kho Vâṭ tư y tế của Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh.  

       5.3 Khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ 

thuật chế tạo. 

6. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Vật tư tiêu hao 

cung cấp đúng với thông tin sản phẩm đã được phê duyệt trúng thầu, đảm bảo chất lượng, 

kỹ thuật, quy cách hàng hoá và giao hàng tại kho Vâṭ tư y tế của Viêṇ Tim Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

7. Tiến độ cung cấp: 

- Giao hàng theo số lươṇg đăṭ hàng của bêṇh viêṇ. 

- Thời hạn giao hàng là 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Viêṇ 

Tim Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Cam kết chung: 

8.1 Nếu nhà thầu có giá trúng thầu vượt giá so với quy định về mặt bằng giá của các 

bệnh viện đã được Bảo hiểm Y tế phê duyệt thì nhà thầu sẽ giảm giá; 

Đồng thời nhà thầu sẽ bồi thường cho Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh số tiền mà 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xuất toán số lượng VTTH đã sử dụng trước đó. 

8.2 Khi Bên mời thầu cần xem hàng mẫu thì nhà thầu cung cấp trong vòng 24 giờ 

(trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ Lễ theo quy định) sau khi nhận được điện thoại yêu cầu của 

Bên mời thầu. 

8.3 Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc 

không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ; 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên. 

 

      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

        (Ký tên và đóng dấu) 
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B. CÁC BIỂU MẪU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH 

Mẫu số 16 (a) 

ĐƠN DỰ THẦU THUÔC̣ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH (1) 

 (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm 

giá trong thư giảm giá riêng) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày_____ tháng____năm 2022 

 

Kính gửi: VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____ 

[ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi 

tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn 

năm 2022 theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, 

chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____[ghi giá trị 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm 

theo. 

Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ 

ngày ____ tháng ____ năm ____(4). 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (6)] 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên 

của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các 

giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho 

từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu; trường hợp trong 

HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị 

bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào. 

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của 

HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực 

theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời 

điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự 

thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại 

điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp 

dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy 
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quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại 

diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa 

thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh 

thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành 

viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu 

trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được 

chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không 

chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT. 

(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của 

tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là 

của người đại diện hợp pháp của nhà thầu. 
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Mẫu số 16(b) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(thuộc HSĐXTC) 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) 

 

Ngày:__ [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]. 

Tên gói thầu:__ [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]. 

Tên dự án:__ [ghi tên dự án]. 

Thư mời thầu số:_ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]. 

 

Kính gửi: VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____[ghi 

số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên 

nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ 

sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất 

về tài chính với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự 

thầu](2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:____[ghi giá trị 

giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền] (3).  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và 

đồng tiền]. 

Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày 

____ tháng ____ năm ____(5). 

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (7)] 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên 

của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, được đại diện hợp pháp của 

nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải 

phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các 

giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần 

và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu; trường hợp trong HSMT cho 
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phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng 

chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào. 

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, 

hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá). 

(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của 

HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực 

theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời 

điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(6)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký 

đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường 

hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho 

cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy 

quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại 

diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận 

liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa 

thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên 

liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng 

thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng 

thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính 

xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT. 

(7) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận 

của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT 

là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu. 



 

87 

 

Mẫu số 17 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

(áp dụng đối với đấu thầu trong nước) 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá chào cho hàng hóa  (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 

 

   Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

  

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU (Không áp dụng) 

(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế) 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 

Hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa 

sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang 

được chào bán tại Việt Nam 

(M1) 

2 Hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước (M2) 

3 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) + (I) 

       Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 17(a) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với đấu thầu trong nước) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

STT STT 

trong 

HSMT 

Mã hóa 

VTYT 

(theo QĐ 

5086/QĐ-

BYT ngày 

04/11/2021 

Tên hàng 

hóa theo 

HSMT 

Tên hàng 

hóa 

thương 

mại 

Chủng loại 

(model) 

hoặc mã 

sản phẩm 

Số lưu 

hành hoặc 

số giấy 

phép nhập 

khẩu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C, D ) 

Năm 

Sản 

xuất 

Hãng

Sản 

Xuất 

Nước 

Sản 

Xuất 

Hãng,  

Nước 

Chủ 

sở hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

dự 

thầu 

Đơn 

giá dự 

thầu 

(Đã có 

VAT) 

Thành tiền 

 

Tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

1   Hàng 

hóa thứ 1 
             M1  

2   Hàng 

hóa thứ 2 

             M2  

   ….              …  

n   Hàng 

hóa thứ n 

             Mn  

 Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M=M1+M2+

…+Mn 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú:  

Các cột từ 1 đến 16 và cột 19 Nhà thầu nhập thông tin giống BIỂU DANH MỤC HÀNG HOÁ DỰ THẦU (Mẫu 1(b) của HSĐXKT. 

Đơn giá dự thầu tại cột (17) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các 

chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải 

chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 17 (a1) (Không áp dụng) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG 

NGOÀI NƯỚC 

(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

(Cột 4x6) 

Thuế, phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

1 Hàng hóa 

thứ 1 

    A1 T1 

2 Hàng hóa 

thứ 2 

    A2 T2 

 ….       

n Hàng hóa 

thứ n 

    An Tn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa chưa bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+A2+ 

…+ An 
 

Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
T=T1+T2+…+

Tn 

Tổng cộng giá dự thầu của  hàng hóa đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M1=A+T 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu] 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy 

định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Nhà thầu chào đơn giá dự thầu tại cột (6) 

theo quy định tại Mục 14.2 BDL, bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa 

theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b). 
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Cột (8) bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà 

thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm 

đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ không được xem xét trong quá trình 

đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải 

bao gồm giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 

Mẫu số 17 (a2) (Không áp dụng) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG 

TRONG NƯỚC HOẶC HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC 

ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM 

(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Đơn 

giá dự 

thầu 

Thành tiền 

(Cột 4x6) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) 

1 Hàng 

hóa thứ 

1 

    A1 T1 

2 Hàng 

hóa thứ 

2 

    A2 T2 

 ….       

n Hàng 

hóa thứ 

n 

    An Tn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
A=A1+A2+…+An  

Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) T=T1+T2+…+Tn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M2 =A+T 
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       Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy 

định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các 

chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm 

các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch 

vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b). 

Cột (8) bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà 

thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm 

đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ không được xem xét trong quá trình 

đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải 

bao gồm giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 

 

Mẫu số 17 (b) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (không áp 

dụng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 

        

        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ 

liên quan quy định tại Mục 1 Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào 
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Mẫu số 18 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI (1) 

STT Tên hàng hóa Giá trị 

1 Tên hàng hóa thứ nhất  

 Giá chào của hàng hóa trong HSDT  (I) 

 

Giá trị thuế các loại (trong đó bao gồm 

thuế nhập khẩu đối với các linh kiện, 

thiết bị cấu thành hàng hóa nhập khẩu, 

thuế giá tri ̣gia tăng và các loại thuế 

khác phải trả cho hàng hóa)  

(II) 

 

Kê khai các chi phí nhập ngoại trong 

hàng hóa bao gồm các loại phí, lệ phí 

(nếu có)   

(III) 

 Chi phí sản xuất trong nước  G* = (I) - (II) - (III) 

 Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước  
D (%) = G*/G (%) 

Trong đó G = (I) - (II) 

2 Tên hàng hóa thứ hai  

 …  

n Tên hàng hóa thứ n  

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê 

khai theo Mẫu này. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP 

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa 

      Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được Bên mời thầu đưa vào HSMT và phải 

bao gồm mô tả về các hàng hóa sẽ được cung cấp cũng như tiến độ cung cấp.  

      Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá theo các 

mẫu tương ứng quy định tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.   

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) 

- Phaṃ vi cung cấp hàng hóa (Danh muc̣ hàng hóa mời thầu đính kèm taị Phu ̣ luc̣ 

1) 

- Các dic̣h vu ̣liên quan (nếu có) 

2. Biểu tiến độ cung cấp 

2.1. Địa điểm giao hàng  

Kho Vâṭ tư y tế - Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh- 04 Dương Quang Trung, 

Phường 12, Quâṇ 10, TP. Hồ Chí Minh. 

2.2. Biểu tiến độ cung cấp 

      Bên mời thầu yêu cầu tiến độ cung cấp hàng hóa sau khi có kết quả trúng thầu như 

sau: trong thời gian thực hiện hợp đồng, khi có yêu cầu cung cấp hàng của Bên mời 

thầu, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi 

đơn đặt hàng của Bên mời thầu. 

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

- Tên dự toán: Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

- Tên gói thầu: Mua sắm vâṭ tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ viện phí, từ quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp 

khác (nếu có) của Viện Tim. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

- Địa điểm: 04 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TPHCM 

- Thời gian thực hiện hơp̣ đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Quy mô gói thầu: Danh mục hàng hóa mời thầu gồm 697 phần, mỗi phần là 1 mặt 

hàng 

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a. Yêu cầu chung: 

     Tài liệu chứng minh đủ điều kiện lưu hành trang thiết bị y tế: được quy định 

tại khoản 1, phần B, mục  5.3 CDNT- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. 
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Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu phù hợp với nhóm theo thông tư 

14/2020/TT-BYT: được quy định tại khoản 2, phần B, mục CDNT 5.3 Chương II. 

Bảng dữ liệu đấu thầu. 

Riêng đối với hàng hóa mời thầu yêu cầu nhóm 6 nhưng hàng hóa dự thầu 

không đáp ứng tiêu chí từ nhóm 1 đến nhóm 5 (theo thông tư 14/2020/TT-BYT): 

nhà thầu phải nộp một trong các tài liệu sau: 

- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu (CE Mark -Certificate hoặc EC 

Certificate); 

- ISO 13485. 

Yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng cho mỗi nhóm hàng hóa mời thầu 

được nêu chi tiết Bảng đánh giá đạt/không đạt, mục 3 chương III. Tiêu chuẩn đánh 

giá HSDT. 

Tài liệu tiêu chuẩn chất lượng:  được quy định tại khoản 2, phần A, mục 

CDNT 5.3 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. 

Chỉ áp dụng đối với các mặt hàng khí y tế, phu ̣kiêṇ sử duṇg cùng trang thiết bi ̣

y tế của Phu ̣luc̣ 1 (các mặt hàng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

98/2021) 

Yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng cho các hàng hóa trên được nêu chi 

tiết ở tiểu mục 1.4 của Bảng đánh giá đạt/không đạt, mục 3 chương III. Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT,  

Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng: được quy định tại khoản 

1, khoản 2, điểm a của khoản 3, mục 17.2 CDNT- Chương II. Bảng dữ liệu đấu 

thầu. 

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: Theo tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Mục 3 

Chương III 

2.3. Các yêu cầu khác 

Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến 

độ cung cấp theo quy định tại Mục 1 Chương này. 

Mục 3. Bản vẽ: không áp dụng. 

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ 

thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm 

thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng 

đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay 

thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay 

thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu 

chịu. 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và nhà thầu, thể 

hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và 

tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc 

lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong 

danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong 

HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu 

chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để 

thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã 

kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận; 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong 

Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp 

đồng; 

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc 

cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao 

gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch; 

1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các 

cơ sở y tế; 

1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như bảo hành, 

bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc 

cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển 

giao công nghệ; 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên 

quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT.  

2. Thứ tự ưu tiên Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên sau đây: 

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng; 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

2.4. ĐKCT; 

2.5. ĐKC; 
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2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu; 

2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có); 

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT. 

3. Luật và ngôn 

ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp 

đồng là tiếng Việt. 

4. Ủy quyền Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ 

quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người 

khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể 

rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản 

cho Nhà thầu. 

5. Thông báo 5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên 

quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa 

chỉ quy định tại ĐKCT. 

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ 

ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong 

thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

6. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư 

không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và 

trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo 

hình thức, giá trị và hiệu lực quy định tại ĐKCT. 

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại ĐKCT. 

7. Nhà thầu phụ 7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong 

danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện 

một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu 

phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất 

lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà 

thầu phụ thực hiện.  

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà 

thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý 

do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. 

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công 

việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu 

trong HSDT. 

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT. 

8. Giải quyết 

tranh chấp 

8.1. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh 

chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương 

lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày 
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phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu 

đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại 

ĐKCT.  

9. Phạm vi cung 

cấp 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy 

định tại Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành 

Phụ lục bảng giá hợp đồng và là một bộ phận không tách rời 

của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà nhà 

thầu phải cung cấp cùng với đơn giá của các loại hàng hóa, dịch 

vụ đó.  

10. Tiến độ cung 

cấp hàng hóa, 

lịch hoàn thành 

các dịch vụ liên 

quan (nếu có) và 

tài liệu chứng từ 

Tiến độ cung cấp hàng hóa và lịch hoàn thành các dịch vụ liên 

quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 

Chương V - Phạm vi cung cấp.  Nhà thầu phải cung cấp các hoá 

đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tại 

ĐKCT. 

11. Trách nhiệm 

của Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ Hàng hóa và các Dịch vụ liên 

quan (nếu có) trong Phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC 

và theo tiến độ cung cấp hàng hóa, lịch hoàn thành các dịch vụ 

liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC. 

12. Loại hợp 

đồng và giá hợp 

đồng 

12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.  

12.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để 

thực hiện hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên 

quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo 

đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá 

hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí 

(nếu có).  

12.3. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp 

đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm 

phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục. 

13. Điều chỉnh giá 

hợp đồng và khối 

lượng hợp đồng 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện 

theo quy định tại ĐKCT. 

14. Điều chỉnh 

thuế 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

15. Tạm ứng 15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng 

theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm 

ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng 

phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi 

hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ 

được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. 
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Không tính lãi đối với tiền tạm ứng. 

15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực 

hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm 

ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách 

nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho 

Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường 

hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích. 

15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một 

tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà 

thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm 

cơ sở thanh toán. 

16. Thanh toán 16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả 

lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi 

suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh 

toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là 

mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng 

VND.  

16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND. 

17. Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát 

sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản 

quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà nhà thầu đã 

cung cấp cho Chủ đầu tư.  

18. Sử dụng các 

tài liệu và thông 

tin liên quan đến 

hợp đồng 

18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu 

tư, Nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng 

như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông 

tin do Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất 

cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp 

đồng. Việc nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên 

quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ 

bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng 

này.  

18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, 

nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào 

quy định tại Mục 18.1 ĐKC này vào mục đích khác trừ khi vì 

mục đích thực hiện hợp đồng. 

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở 

hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, nhà thầu phải 

trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản 

chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng.  

19. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp 

đồng này sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

đề cập tại Mục 2 Chương VI - Phạm vi cung cấp; nếu tại Mục 2 
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chuẩn  Chương VI không đề cập đến một thông số hay tiêu chuẩn nào 

có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn 

tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia 

hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.  

20. Đóng gói hàng 

hóa  

Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại 

ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để 

chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy 

định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng 

do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác 

của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng 

phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương 

tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến 

địa điểm giao hàng quy định. 

21. Bảo hiểm Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ 

để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình 

sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội 

dung được quy định tại ĐKCT. 

22. Vận chuyển 

và các dịch vụ 

phát sinh   

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác được quy 

định tại ĐKCT. 

23. Kiểm tra và 

thử nghiệm hàng 

hóa 

23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm 

tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng 

hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. 

Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm 

được quy định tại ĐKCT. 

23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không 

phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có 

quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng 

hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp 

ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà 

thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa 

không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay 

điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan 

do nhà thầu chịu. 

23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 

23.2 ĐKC, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành 

hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

24. Bồi thường 

thiệt hại  

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, 

nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung 

công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng 

thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền 

bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện 

như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc 
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khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung 

công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối 

đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư 

có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 

ĐKC. 

25. Bảo hành   25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp 

đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn 

chế tạo, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT. Ngoài ra, nhà 

thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp 

đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những 

bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa. 

25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại 

ĐKCT.  

26. Bất khả 

kháng  

26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những 

sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của 

các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa 

hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.  

26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng 

bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản 

cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng 

thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả 

kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy 

ra sự kiện bất khả kháng.  

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều 

kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư 

vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình 

theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp 

lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện 

bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét 

để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý 

mà họ phải gánh chịu. 

26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường 

hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt 

hoặc bị chấm dứt hợp đồng. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất 

khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết 

theo quy định tại Mục 8 ĐKC. 

27. Hiệu chỉnh, 

bổ sung hợp đồng 

27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện 

trong các trường hợp sau: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật 

đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính 

đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần 
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thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng; 

c) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

d) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

đ) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

e)  Các nội dung khác quy định tại ĐKCT. 

27.2. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm 

cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu 

chỉnh, bổ sung hợp đồng. 

28. Điều chỉnh 

tiến độ thực hiện 

hợp đồng  

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường 

hợp sau đây: 

28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phaṃ 

hoăc̣ sơ suất của các bên tham gia hợp đồng; 

28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu 

cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà 

không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham 

gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường 

hợp điều chỉnh tiến độ thưc̣ hiêṇ hợp đồng làm kéo dài tiến độ 

hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT. 

29. Chấm dứt 

hợp đồng  

29.1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu 

một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau: 

a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung 

công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng 

hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn; 

b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài 

sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập; 

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các 

hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp 

đồng; 

d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT. 

29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện 

một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC thì 

nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những 

chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt 

này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp 

đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần 

hợp đồng do mình thực hiện. 
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29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo 

quy định tại điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải 

chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này 

không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo 

quy định của hợp đồng và pháp luật. 
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước 

khi phát hành HSMT. 

ĐKC 1.1 Bên mời thầu là: VIÊṆ TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]. 

ĐKC 1.11 Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Kho Vật tư y tế - Viêṇ Tim Thành 

phố Hồ Chí Minh – 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quâṇ 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

ĐKC 2.8 Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

- Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng 

- Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu; 

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

ĐKC 4 Chủ đầu tư có thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho 

người khác. 

ĐKC 5.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Người nhận: Phòng Vâṭ tư thiết bi ̣y tế- Viêṇ Tim TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 04 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TPHCM. 

Điện thoại: 028 39797771 

Fax: 028 38651543 

ĐKC 6.1 - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu phải cung cấp một 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo một trong các hình thức sau:Thư bảo 

lãnh do Ngân hàng, hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành, và phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có 

yêu cầu, theo Mẫu số 21 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng).  

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% Giá trị hợp đồng.  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng có hiệu lực từ ngày ký cho đến 30 ngày sau khi hợp đồng hết 

hiệu lực. 

ĐKC 6.2 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày 

hết hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng 

ĐKC 7.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng 

ĐKC 7.3 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không áp dụng 

ĐKC 8.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày (kể từ ngày nhận được văn 

bản khiếu nại của bên kia).  

Giải quyết tranh chấp: Mọi sự vi phạm các điều khoản của hợp đồng 

trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, 

đàm phán và được thể hiện bằng văn bản cụ thể. Nếu quá thời hạn trên 
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mà hai bên không thể giải quyết tranh chấp thì một trong hai bên có 

thể đưa việc tranh chấp lên tòa án giải quyết. Khi đó, bên thua kiện 

phải bồi thường chi phí giải quyết tranh chấp cho bên kia. 

ĐKC 10 Việc giao hàng phải được nhà thầu tiến hành theo đúng các điều khoản 

quy định trong hợp đồng. 

ĐKC 12.1 Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định (mua theo nhu cầu sử 

duṇg, không điều chỉnh giá lên) 

ĐKC 12.2 Giá hợp đồng: theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận HSDT và trao 

hợp đồng. 

ĐKC 13 Điều chỉnh giá hợp đồng:  

- Hợp đồng theo đơn giá cố định (đã bao gồm thuế giá tri ̣gia tăng), 

mua theo nhu cầu sử dụng, và không điều chỉnh giá lên. 

- Sau thời điểm ký hợp đồng trong trường hợp có giá trúng thầu tại 

đơn vị khác thấp hơn giá trúng thầu tại Viện Tim, nhà thầu phải điều 

chỉnh giảm và hoàn trả khoản chênh lệch cho Viện Tim. 

- Nếu Viện Tim hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện giá trúng 

thầu của nhà thầu tại bệnh viện cao hơn giá trúng thầu của nhà thầu tại 

các bệnh viện khác trong hệ thống thanh toán Bảo hiểm xã hội thì 

phần chênh lệch giá đó, nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả 

cho bệnh viện khoản chênh lệch mà cơ quan Bảo hiểm xã hội xuất 

toán. 

ĐKC 14 Điều chỉnh thuế: Được phép và phải đảm bảo giá sau điều chỉnh thuế 

không cao hơn giá trúng thầu được phê duyệt (nếu trong quá trình thực 

hiện hợp đồng, tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự 

thay đổi (tăng hoặc giảm) và nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác 

định rõ số thuế phát sinh). 

ĐKC 15.1 Tạm ứng: không áp dụng. 

ĐKC 16.1 Phương thức thanh toán: 

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản sau 120 

ngày kể từ ngày xuất hóa đơn tài chính. 

ĐKC 20 Đóng gói hàng hóa: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, hàng mới 100 %. 

ĐKC 21 Nội dung bảo hiểm: Không quy định 

ĐKC 22 - Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: nhà thầu chịu trách nhiệm vận 

chuyển hàng hóa đến giao tại kho Vật tư y tế – Viêṇ Tim TP.HCM. 

- Vâṇ chuyển đảm bảo an toàn và đúng điều kiêṇ bảo quản theo quy 

điṇh của từng chủng loaị hàng hóa và đảm bảo đúng thời gian quy 

điṇh trong hơp̣ đồng. 

ĐKC 23.1 Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:  

+ Địa điểm: Viêṇ Tim Thành phố Hồ Chí Minh (Số 04 Dương Quang 
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Trung, P 12,Q 10, TP. HCM) 

+ Nội dung và cách thức tiến hành: Phải phù hợp với yêu cầu quy định 

tại Chương V - Phạm vi cung cấp 

+ Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp 

với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và 

nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến 

hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc 

tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay 

điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức 

việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi 

phí liên quan do nhà thầu chịu.. 

ĐKC 24 - Trường hợp nhà thầu vì lý do trở ngại nào đó dẫn đến việc giao hàng 

bị chậm trễ, thì nhanh chóng thông báo cho chủ đầu tư biết bằng văn 

bản nói rõ nguyên nhân, dự kiến thời gian của sự chậm trễ và phải 

được chủ đầu tư chấp nhận.  

- Nếu nhà thầu chậm trễ nhưng không có lý do chính đáng hoặc lý do 

chậm trễ không được chủ đầu tư chấp thuận thì nhà thầu phải bồi 

thường cho chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

* Trễ từ 03 đến 15 ngày so với thời hạn cam kết giao hàng ký kết 

trong hợp đồng thì phải bồi thường 10% giá trị hàng hóa chậm trễ. 

* Trễ từ 16 đến 45 ngày so với thời hạn cam kết giao hàng ký kết 

trong hợp đồng thì phải bồi thường 30 % giá trị hàng hóa chậm trễ. 

* Trễ quá 45 ngày so với thời hạn cam kết giao hàng ký kết trong hợp 

đồng thì chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng và thu hồi tiền bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng. 

ĐKC 25.1 Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: Nhà thầu phải bảo 

đảm hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới 100 % 

ĐKC 25.2 Yêu cầu về bảo hành: Sẵn sàng thực hiện thay thế lô sản phẩm khi 

không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật, bị lỗi do quá trình vận chuyển 

đến kho Vâṭ tư y tế của Viêṇ Tim TP.HCM; khắc phục hậu quả về 

biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo 

ĐKC 27.1 

(e) 

Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: theo thỏa thuận 

giữa Bên mời thầu và Nhà thầu 

ĐKC 28.4 Các trường hợp khác: theo thỏa thuận giữa Bên mời thầu và Nhà thầu. 

ĐKC 29.1 

(d) 

Các hành vi khác: theo thỏa thuận giữa Bên mời thầu và Nhà thầu. 

 

 

 



 

108 

 

Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành 

một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm 

ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp 

đồng.  

Mẫu số 19. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 20. Hợp đồng. 

Mẫu số 21. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

Mẫu số 22. Bảo lãnh tiền tạm ứng 
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Mẫu số 19 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. 

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Giám Đốc Viện Tim TP. Hồ 

Chí Minh, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư” về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu Mua sắm Vật tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022, Viện Tim TP. Hồ 

Chí Minh, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu” xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận 

hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu Mua sắm Vật tư y 

tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 với giá hợp đồng là …… [ghi giá trúng thầu 

trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp 

đồng là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___[ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm 

[ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]; 

Thời gian ký kết hợp đồng:___[ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm Viện Tim 

Thành phố Hồ Chí Minh- 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10. TP.HCM, 

gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 21 

Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền___ và thời gian hiệu 

lực___[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 

ĐKCT của HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được 

văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và 

thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó nhà 

thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời 

thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường 

hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói 

thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và 

không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

 Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu. 
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Mẫu số 20 

HỢP ĐỒNG (1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________ 

Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

Thuộc dự án: Mua sắm Vật tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu ; 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư y tế và Hóa chất sát khuẩn 

năm 2022 và thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng 

____ năm ____ của Bên mời thầu; 

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà 

thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 

Tên chủ đầu tư: VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 38620534- 38651586          Fax: (028) 38651543 

E-mail: vientim@hcm.vnn.vn 

Tài khoản: 2000.1485.1025139 Ngân Hàng Eximbank Sở giao dịch 1 TPHCM 

Mã số thuế: 0302133422 

Đại diện là: Ông Bùi Minh Trạng         Chức vụ: Giám Đốc 

 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu [ghi tên nhà thầu trúng thầu]: _____________________________  

Địa chỉ: _________________________________________________________  

Điện thoại:_______________________________________________________  

Fax: ____________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________  

Tài khoản: _______________________________________________________  

Mã số thuế: ______________________________________________________  

                                            
(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT. 
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Đại diện là ông/bà: ________________________________________________  

Chức vụ: ________________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp 

được ủy quyền). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác); 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

5. Điều kiện chung của hợp đồng; 

6. Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu 

có); 

7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp 

đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và 

điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 

của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm 

được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Nếu nhà thầu có giá trúng thầu vượt giá so với quy định về mặt bằng giá của các BV 

đã được BHYT phê duyệt thì nhà thầu phải giảm giá.  

Đồng thời phải bồi thường cho Bệnh viện số tiền mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam xuất 

toán số lượng VTTH đã sử dụng trước đó 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1.  Giá hợp đồng: ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 16.1 

ĐKCT. 

Điều 6. Loại hợp đồng: ____[ghi loại hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 12.1 

ĐKCT]. 
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Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù 

hợp với quy định tại Mục 1.3 BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp 

đồng giữa hai bên].   

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___[ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, các bộ 

hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 

THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ 

ĐẦU TƯ 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa 

thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá 

(thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc. Giá (thành tiền) cho từng hạng 

mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy 

định  

 

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

STT Nội dung giá hợp đồng Thành tiền 

1 Giá hàng hóa (M) 

2 Giá dịch vụ liên quan (I) 

Tổng cộng giá hợp đồng 

(Kết chuyển sang Điều 5 hợp đồng) 
(M) + (I) 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA 

1 2 3 4 5 6 7 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Đơn giá Thành tiền 

(Cột 4x6) 

1 
Hàng hóa thứ 

1 
    M1 

2 
Hàng hóa thứ 

2 
    M2 

 ….      

n 
Hàng hóa thứ 

n 
    Mn 
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Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) 

(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng) 

M=M1+M2+…+Mn 

 

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

1 2 3 4 5 6 

Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Đơn giá Thành tiền 

(Cột 2x5) 

      

      

      

Tổng giá các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng) 
(I) 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ 

ĐẦU TƯ 

       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 21 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(sau đây gọi là Chủ đầu tư) 

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã 

trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp 

hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2) 

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo 

lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách 

nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh 

thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân 

hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là 

____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định 

tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy 

ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo 

lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp 

đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày____tháng____ năm 

____(4). 

 

 Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

Ghi chú: 

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo 

lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. 

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì 

Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn 

trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu 

trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] 

ngày__ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).” 

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 6.1 ĐKCT. 
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Mẫu số 22 

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: ___[ghi tên Chủ đầu tư ] 

(sau đây gọi là Chủ đầu tư ) 

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] 

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___[ghi 

tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một 

bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng 

___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp 

đồng; 

Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng] ở ___[ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh 

thổ] có trụ sở đăng ký tại ___[ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân 

hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không 

yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu 

cầu với một khoản tiền không vượt quá ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng 

tiền sử dụng theo quy định tại Mục 15.1 ĐKCT của HSMT]. 

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều 

kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa 

nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo 

bảo lãnh này. 

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà 

Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi 

nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ 

thanh toán.  

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp 

đồng cho đến ngày____ tháng____ năm ____ (3) hoặc khi Chủ đầu tư thu hồi hết số 

tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.  

 Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu] 

Ghi chú:  

(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy 

định tại Mục 15.1 ĐKCT.  

(2)  Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì 

có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và 

nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh 

tiền tạm ứng. 
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YÊU CẦU SẮP XẾP HSDT  

(Bắt buộc) 

1. Hồ sơ dư ̣thầu 

Số lươṇg HSDT phải nôp̣: 

Túi 1 : Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (1 bản gốc và 02 bản chụp, niêm phong riêng   

từng bản) + 1 USB về đề xuất kỹ thuật 

Túi 2 : Hồ sơ đề xuất về tài chính (1 bản gốc và 02 bản chụp, niêm phong riêng 

từng bản) + 1 USB về đề xuất tài chính 

Sau đó, túi 1 và túi 2 đươc̣ niêm phong kín. 

Hồ sơ dư ̣thầu phải có đánh số thứ tư ̣trang. 

2. Cách niêm phong HSDT (HSĐX về ky ̃thuâṭ/tài chính) 

- Tất cả các túi HSĐX về kỹ thuâṭ/tài chính (6 túi) đều phải đươc̣ niêm phong 

đóng dấu của nhà thầu (từng túi phải đươc̣ niêm phong riêng biêṭ) 

+ Bô ̣ HSĐX về kỹ thuâṭ: Bao gồm 1 túi HSĐX về kỹ thuâṭ bản gốc và 02 túi 

HSĐX về kỹ thuâṭ bản chup̣. 3 túi HSĐX về ky ̃thuâṭ đươc̣ niêm phong riêng biêṭ 

sau đó niêm phong chung thành Bô ̣HSĐX về kỹ thuâṭ. 

+ Bô ̣HSĐX về tài chính: Bao gồm 1 túi HSĐX về tài chính bản gốc và 02 túi 

HSĐX về tài chính bản chup̣. 3 túi HSĐX về tài chính đươc̣ niêm phong riêng biêṭ 

sau đó niêm phong chung thành Bô ̣HSĐX về tài chính. 

+ 2 bô ̣HSĐX này ( Bô ̣HSĐX về ky ̃ thuâṭ và bô ̣HSĐX về tài chính) đươc̣ đóng 

gói và niêm phong. 

3. Về USB 

Mỗi đơn vi ̣dư ̣thầu nôp̣ 2 USB có đủ dữ liêụ theo yêu cầu của HSMT: 

- 1 USB về kỹ thuâṭ bỏ vào bô ̣gốc của HSDT về kỹ thuâṭ. 

- 1 USB về tài chính bỏ vào bô ̣gốc của HSDT về tài chính. 

Lưu ý: Trên USB phải dán nhañ tên công ty để tránh nhầm lẫn. 

4. Yêu cầu hàng mẫu 

- Nếu Bên mời thầu cần xem thêm hàng mâũ (trừ những măṭ hàng đã có yêu cầu 

nôp̣ hàng mẫu cu ̣thể) thì yêu cầu nhà thầu cung cấp trong vòng 24 giờ (trừ thứ 

7, chủ nhâṭ, ngày nghỉ Lê ̃theo quy điṇh) sau khi nhâṇ đươc̣ điêṇ thoaị yêu cầu 

của Bên mời thầu để taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho viêc̣ xét thầu. 

- Đối với các măṭ hàng vâṭ tư y tế tiêu hao có ghi rõ nôị dung: “Nôp̣ hàng mẫu” 

taị Phu ̣luc̣ 01- DANH MUC̣ HÀNG HÓA MỜI THẦU của HSMT (nộp hàng 

mẫu cùng thời điểm nộp HSDT). 

- Nhà thầu khi nôp̣ hàng mẫu phải nôp̣ kèm bao bì sản phẩm, ngoài bao bì ghi rõ 

mã số hàng hóa trong hồ sơ mời thầu, tên hàng hóa dư ̣thầu, số nhóm hàng hóa 

dư ̣ thầu và tên Nhà thầu cho từng sản phẩm. Nếu Nhà thầu dư ̣ thầu nhiều 

nhóm hàng khác nhau thì chia hàng mẫu theo nhóm. 

5. Yêu cầu sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như sau  

Hồ sơ dư ̣thầu phải có đánh số thứ tư ̣trang. 

Nhà thầu phải có muc̣ luc̣ của Hồ sơ (phải ghi ro ̃ số trang của từng sản 

phẩm dư ̣thầu) 

5.1 Hồ sơ về tính hơp̣ lê ̣và về năng lưc̣ kinh nghiêṃ 
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- Đơn dự thầu thuôc̣ HSĐX về kỹ thuâṭ (Mẫu số 1a) 

- Giấy ủy quyền (nếu có) (Mẫu số 2) 

- Danh muc̣ hàng hóa dư ̣thầu in ra từ phần mềm (Mâũ số 1b) 

- Giấy đăng ký kinh doanh (công chứng hoăc̣ chứng thưc̣ của UBND 

phường/xã, quâṇ/huyêṇ). 

- Bảo đảm dư ̣thầu theo mẫu số 4(a) hoăc̣ mẫu 4(b) 

- Các tài liêụ khác chứng minh kinh nghiêṃ và năng lưc̣ của nhà thầu: Theo 

Chương III 

- Bản cam kết mẫu số 15(c) 

5.2 Hồ sơ ky ̃thuâṭ cho từng măṭ hàng 

- Yêu cầu nhà thầu làm Bảng sắp xếp hồ sơ trên mỗi MĂṬ HÀNG DỰ THẦU. 

Trong bảng sắp xếp này nhà thầu se ̃liêṭ kê các giấy tờ liên quan và sắp xếp thứ 

tư ̣theo Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuâṭ của từng nhóm dư ̣thầu. 

- Giấy chứng nhâṇ lưu hành tư ̣do, Giấy chứng nhâṇ lưu hành, tiêu chuẩn chất 

lươṇg. 

- Tài liêụ chứng minh tính hơp̣ lê ̣của hàng hóa: Nôp̣ theo yêu cầu taị muc̣ 5.3 

CDNT- Chương II. Bảng dữ liêụ đấu thầu 

- Tài liêụ chứng minh năng lưc̣ thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng: Nôp̣ theo yêu cầu taị muc̣ 

17.2 CDNT- Chương II. Bảng dữ liêụ đấu thầu 

- Catalog (theo yêu cầu trong HSMT) 

- Các hồ sơ khác... 

5.3 Hồ sơ đề xuất về tài chính 

- Đơn dư ̣thầu thuôc̣ HSĐX về tài chính (mâũ số 16a hoăc̣ 16b) 

- Giấy ủy quyền (nếu có) (mẫu số 2). (Nếu trong HSĐX về kỹ thuâṭ của nhà thầu 

có Giấy ủy quyền (mâũ số 2) thì phải nôp̣ laị giấy ủy quyền đó trong HSĐX về 

tài chính) 

- Bảng tổng hơp̣ giá dư ̣thầu (mẫu 17) 

- Bảng giá dư ̣thầu (Mẫu 17(a) in ra từ phần mềm) 

- Các hồ sơ khác.. (nếu có) 
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PHỤ LỤC - DANH MUC̣ HÀNG HÓA MỜI THẦU 

Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế và Hóa chất sát khuẩn năm 2022 

(Đính kèm theo Hồ sơ mời thầu) 

 

STT 

THÔNG TIN DANH MUC̣ HÀNG HÓA 
YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LƯC̣ KINH 

NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

1 4 
Băng dán vết thương 
9cmx15cm 

Băng dán phẫu thuật gồm lớp gạc bện chỉ vuông góc. 
Miếng gạc được giữ bởi 2 lớp băng dán hydrocolloid, 
lớp trên cùng là polyurethane không thấm nước.Cho 
vết mổ đến 9cm. Kích thước 9cmx15cm.  
Hoặc tương đương Miếng 400 

                  
2.880.000  

                    
216.000.000  

             
28.800.000  

               
100.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

2 4 
Băng dán vết thương 
9cmx25cm 

Băng dán phẫu thuật gồm lớp gạc bện chỉ vuông góc. 

Miếng gạc được giữ bởi 2 lớp băng dán hydrocolloid. 
lớp trên cùng là polyurethane không thấm nước.Cho 
vết mổ đến 17 cm. Kích thước 9cmx25cm.  
Hoặc tương đương Miếng 200 

                  
1.640.000  

                    
123.000.000  

             
16.400.000  

                 
57.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

3 2 Băng keo cá nhân vải Băng keo cá nhân vải. keo có độ dính chắc Hộp 3.600 
                  

3.960.000  
                    

297.000.000  
             

39.600.000  
               

138.600.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

4 2 

Băng keo có gạc vô trùng 

200 x 90mm Băng keo có gạc vô trùng 200 x 90mm Miếng 600 

                     

120.000  

                        

9.000.000  

               

1.200.000  

                   

4.200.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

5 4 Băng keo giấy 10cm x 10m Băng keo giấy 10cm x 10m Cuộn 700 
                  

2.744.000  
                    

205.800.000  
             

27.440.000  
                 

96.040.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

6 2 
Băng keo giấy tiệt trùng 
150 x 90mm Băng keo giấy tiệt trùng 150 x 90mm Miếng 4.500 

                     
765.000  

                      
57.375.000  

               
7.650.000  

                 
26.775.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

7 2 

Băng keo giấy tiệt trùng 

300 x 90mm Băng keo giấy tiệt trùng 300 x 90mm Miếng 2.500 

                     

800.000  

                      

60.000.000  

               

8.000.000  

                 

28.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

8 2 Băng keo lụa 2.5cm x 5m Băng keo lụa 2.5cm x 5m Cuộn 5.000 
                  

2.000.000  
                    

150.000.000  
             

20.000.000  
                 

70.000.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

9 4 Băng keo thun 10cm x 4.5m Băng keo thun 10cm x 4.5m Cuộn 900 
                  

2.484.000  
                    

186.300.000  
             

24.840.000  
                 

86.940.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

10 1 
Băng vô trùng trong suốt 
không thấm nước 12x10cm 

Băng film trong vô trùng 10cm x 12cm. Giấy lót phủ 

Silicon: 15-65%. Film Polymer Urethane: 2-15%. 
Keo Acrylate: 3-30% Miếng 4.000 

                  
1.280.000  

                      
96.000.000  

             
12.800.000  

                 
44.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

11 1 
Băng vô trùng trong suốt 
không thấm nước 6x7cm 

Băng film trong vô trùng 6cm x 7cm. Giấy lót phủ 
Silicon: 15-65%. Film Polymer Urethane: 2-15%. 
Keo Acrylate: 3-30% Miếng 35.000 

                  
4.550.000  

                    
341.250.000  

             
45.500.000  

               
159.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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12 5 Bông cắt 2cm x 2cm 
Bông cắt 2cm x 2cm  
Hoặc tương đương Kg 100 

                     
364.000  

                      
27.300.000  

               
3.640.000  

                 
12.740.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

13 4 
Clip cầm máu loại Horizon 
(hoặc tương đương) 

- Chất liệu: Titanium 

- Cỡ 1.98 x 2.87mm.  
- Có rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu 
thuật. Cái 12.560 

                
12.560.000  

                    
942.000.000  

           
125.600.000  

               
439.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

14 1 
Clip kẹp mạch máu 2 thì 
loại siêu nhỏ  

Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất. thân 
hình chữ V  
- Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên 
mạch máu. Thân clip có khả năng bám chặt vào ngàm 

kìm mang 
- Chiều cao clip đóng 2.6 mm Cái 20.000 

                
20.800.000  

                 
1.560.000.000  

           
208.000.000  

               
728.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

15 1 

Clip kẹp mạch máu loại lớn; 
chiều cao khi clip đóng 
12.3mm. loại 6 cái 1 vỉ 

Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất. thân 
hình chữ V 
- Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên 
mạch máu. Thân clip có khả năng bám chặt vào ngàm 
kìm mang 
- Chiều cao clip đóng 12.3 mm Cái 180 

                     
187.200  

                      
14.040.000  

               
1.872.000  

                   
6.552.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

16 1 
Clip kẹp mạch máu loại nhỏ 
- trung bình 

Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất. thân 
hình chữ V  
- Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên 
mạch máu. Thân clip có khả năng bám chặt vào ngàm 
kìm mang 
- Chiều cao clip đóng 4.7 mm Cái 6.600 

                  
6.864.000  

                    
514.800.000  

             
68.640.000  

               
240.240.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

17 5 

Gạc cuộn tiệt trùng 10cm 

x10 cm x16 lớp Gạc cuộn tiệt trùng 10cm x10 cm x16 lớp Cuộn 1.050 

                     

252.000  

                      

18.900.000  

               

2.520.000  

                   

8.820.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

18 5 Gạc hút y tế khổ 0.8m 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Không có hóa chất 
tẩy trắng. không có độc tố. đã được giặt sạch. Không 
chứa chất gây dị ứng. không có tinh bột. không có 
Dextrin không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 
phủ tạng. Khổ 0.8m Mét 7.200 

                     
864.000  

                      
64.800.000  

               
8.640.000  

                 
30.240.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

19 5 

Gạc lót đốc kim 

3.5cmx5cmx6 lớp. chưa tiệt 
trùng Gạc lót đốc kim 3.5cmx5cmx6 lớp. chưa tiệt trùng Gói 500 

                     
280.000  

                      
21.000.000  

               
2.800.000  

                   
9.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

20 5 

Gạc lót đốc 
kim3.5cmx5cmx6 lớp. đã 
tiệt trùng Gạc lót đốc kim3.5cmx5cmx6 lớp. đã tiệt trùng Gói 25.000 

                  
1.500.000  

                    
112.500.000  

             
15.000.000  

                 
52.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
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21 5 
Gạc miếng 5cmx6.5cmx12 
lớp Gạc miếng 5cmx6.5cmx12 lớp 

Gói/ 
30 

miếng 6.000 
                  

1.560.000  
                    

117.000.000  
             

15.600.000  
                 

54.600.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

22 5 

Gạc phẫu thuật 10cmx 
10cmx 16 lớp. không vô 
trùng Gạc phẫu thuật 10cmx 10cmx 16 lớp. không vô trùng Miếng 60.000 

                  
1.200.000  

                      
90.000.000  

             
12.000.000  

                 
42.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

23 5 
Gạc phẫu thuật cản quang 
30x30cmx6 lớp Gạc phẫu thuật cản quang 30cm x30cm x6 lớp Miếng 28.000 

                  
3.472.000  

                    
260.400.000  

             
34.720.000  

               
121.520.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

24 5 

Gạc phẫu thuật không dệt 
7.5cm x 7.5cm x 6 lớp - 

Chưa tiệt trùng 

Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp. 

không tiệt trùng. Đóng gói: Gói/200 miếng Gói 200 

                     

400.000  

                      

30.000.000  

               

4.000.000  

                 

14.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

25 5 
Gạc tẩm cồn 4cmx4cm.4 
lớp Gạc tẩm cồn 4cmx4cmx4 lớp Miếng 650.000 

                  
9.100.000  

                    
682.500.000  

             
91.000.000  

               
318.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

26 5 
Gạc tiệt trùng 
5cmx6.5cmx12 lớp Gạc tiệt trùng 5cmx6.5cmx12 lớp Gói 25.000 

                  
2.750.000  

                    
206.250.000  

             
27.500.000  

                 
96.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

27 5 

Gạc y tế 11cmx 13cmx 24 

lớp  Gạc y tế 11cmx 13cmx 24 lớp  Cái 10.000 

                     

700.000  

                      

52.500.000  

               

7.000.000  

                 

24.500.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

28 5 
Gạc y tế cản quang 
10cmx10cmx16 lớp Gạc y tế cản quang 10cmx10cmx16 lớp Miếng 55.000 

                  
1.650.000  

                    
123.750.000  

             
16.500.000  

                 
57.750.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

29 5 
Gạc y tế tiệt trùng cản 
quang 5cmx 5cmx 8 lớp Gạc y tế tiệt trùng cản quang 5cm x 5cm x 8 lớp  Miếng 3.500 

                       
77.000  

                        
5.775.000  

                  
770.000  

                   
2.695.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

30 1 Sáp xương 24x2.5G  

Sáp xương 24x2.5G. 70% sáp ong trắng và 30% 

Vaselin. Miếng 3.000 

                  

3.300.000  

                    

247.500.000  

             

33.000.000  

               

115.500.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

31 3 
Vật liệu cầm máu kich 
thước 5.1x10.2cm 

Vật liệu cầm máu dạng bông ép tự tiêu. có tính kháng 
khuẩn. bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized 
regenerated cellulose). kích thước 5.1 x 10.2cm Miếng 24 

                     
384.000  

                      
28.800.000  

               
3.840.000  

                 
13.440.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

32 3 
Vật liệu cầm máu tự tiêu. 
kích thước 10 x 20 cm 

Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu. kích thước 
10 x 20cm. có tính kháng khuẩn. độ pH thấp. tự tiêu 
sau 7 - 14 ngày. Cái 400 

                  
3.600.000  

                    
270.000.000  

             
36.000.000  

               
126.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

33 3 

Bộ xilanh dùng cho máy 
bơm tiêm cản quang 200ml 
hoặc tương đương Bộ xilanh dùng cho máy bơm tiêm cản quang 200ml  Bộ 600 

                  
9.360.000  

                    
702.000.000  

             
93.600.000  

               
327.600.000  

 

34 6 Bơm tiêm 10 ml không kim 

Bơm tiêm 10 ml không kim. Lòng xi lanh được thiết 
kế có gờ chặn pittông. Chia vạch rõ ràng. chính xác. 
sắc nét. Cái 80.000 

                  
4.800.000  

                    
360.000.000  

             
48.000.000  

               
168.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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35 1 

Bơm tiêm 10ml có đầu luer 
lock dùng trong can thiệp 
mạch máu 

Bơm tiêm nhựa không kim. Nguyên liệu: 
Polypropylen. thể tích chia vạch rõ ràng. Piston làm 
bằng Polypropylen khít. Lòng xi lanh được thiết kế 
có gờ chặn pittông. Thể tích 20ml. đầu lệch.  Cái 4.500 

                  
5.850.000  

                    
438.750.000  

             
58.500.000  

               
204.750.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

36 3 

Bơm tiêm 150ml tương 
thích máy bơm tiêm cản 
quang Angiomat Illumena / 
Illumena Néo 

Bơm tiêm 150ml tương thích máy bơm tiêm cản 
quang Angiomat Illumena / Illumena Néo Bộ 100 

                     
800.000  

                      
60.000.000  

               
8.000.000  

                 
28.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

37 6 Bơm tiêm 20 ml đầu xoắn 

Bơm tiêm 20 ml không kim. đầu xoắn. Nguyên liệu: 
Polypropylen. thể tích chia vạch rõ ràng. Piston làm 

bằng Polypropylen khít. Lòng xi lanh được thiết kế 
có gờ chặn pittông. Cái 3.500 

                     
630.000  

                      
47.250.000  

               
6.300.000  

                 
22.050.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

38 1 
Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ 
không kim đầu lệch  

Bơm tiêm không kim 50ml đầu nhỏ lệch tâm. dùng 
cho máy bơm tiêm điện. Chất liệu ống tiêm 
Polypropylen. Đệm pitong sử dụng chất liệu đàn hồi 
chịu nhiệt tốt không Latex. giảm nguy cơ rò rỉ hoặc 
tương tác với thuốc.Tiệt trùng. Cái 15.000 

                  
3.300.000  

                    
247.500.000  

             
33.000.000  

               
115.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

39 6 Bơm tiêm 50ml không kim  
Bơm tiêm không kim 50ml đầu nhỏ lệch tâm. dùng 
cho máy bơm tiêm điện. tiệt trùng. Cái 15.000 

                  
4.200.000  

                    
315.000.000  

             
42.000.000  

               
147.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

40 6 

Bơm tiêm 50ml luer lock 
dùng cho máy bơm tiêm 
điện 

Bơm tiêm không kim 50ml đầu khóa.dùng cho máy 
bơm tiêm điện. tiệt trùng. Cái 20.000 

                  
5.200.000  

                    
390.000.000  

             
52.000.000  

               
182.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

41 1 

Bơm tiêm 50ml luer lock 
dùng cho máy bơm tiêm 
điện 

Bơm tiêm không kim 50ml đầu khóa. dùng cho máy 
bơm tiêm điện. Chất liệu ống tiêm Polypropylen. 

Đệm pitong sử dụng chất liệu đàn hồi chịu nhiệt tốt 
không Latex. giảm nguy cơ rò rỉ hoặc tương tác với 
thuốc.Tiệt trùng. Cái 20.000 

                  
4.400.000  

                    
330.000.000  

             
44.000.000  

               
154.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

42 3 Bơm tiêm 5ml - Không kim Bơm tiêm 5 ml. không kim Cái 100.000 
                  

1.600.000  
                    

120.000.000  
             

16.000.000  
                 

56.000.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

43 2 Bơm tiêm 5ml không kim 
Bơm tiêm nhựa 5ml không kim. Thể tích chia vạch rõ 
ràng. Lòng xi lanh được thiết kế có gờ chặn pittông.  Cái 100.000 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

44 3 

Bơm tiêm cản quang 150 ml 
tương thích máy Medrad. 
INC  

Bơm tiêm cản quang 150 ml tương thích máy 
Medrad. INC Bộ 100 

                     
550.000  

                      
41.250.000  

               
5.500.000  

                 
19.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

45 1 Bơm tiêm insulin 0.5ml Bơm tiêm insulin 0.5ml. đóng gói: gói/1 cái. Cái 2.000 
                     

112.000  
                        

8.400.000  
               

1.120.000  
                   

3.920.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 
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YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LƯC̣ KINH 

NGHIÊṂ 
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mẫu khi có 
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46 5 
Bơm tiêm nhựa 1ml. kim 
26G 

Xy lanh bằng nhựa nguyên sinh không chứa DEHP. 
có vạch chia dung tích rõ ràng. Pít tông: bằng nhựa 
không chứa DEHP. có khía bẻ gãy để hủy chống sử 
dụng lại. Kim:bằng thép không gỉ. đầu kim sắc nhọn. 

vát 3 cạnh và không có gờ. có nắp chụp bảo vệ. 
Cỡ kim 26G x 1½". Tiệt trùng Cái 15.000 

                     
210.000  

                      
15.750.000  

               
2.100.000  

                   
7.350.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

47 6 
Bơm tiêm nhựa 1ml. kim 
26G x 1/2 

Bơm tiêm nhựa 1ml. kim 26G x 1/2. Nguyên liệu 
Polypropylene. bằng nhựa cao cấp. trong suốt. thể 
tích chính xác. chia vạch rõ ràng. đảm bảo không rò 
rỉ. kim bén. độ an toàn cao. chịu áp lực cao. tiệt trùng. 
không gây độc. không tác dụng phụ Cái 15.000 

                     
750.000  

                      
56.250.000  

               
7.500.000  

                 
26.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

48 6 Bơm tiêm nhựa 20ml 

Bơm tiêm nhựa không kim. Thể tích chia vạch rõ 
ràng. Lòng xi lanh được thiết kế có gờ chặn pittông. 
Thể tích 20ml. Đầu lệch. Cái 60.000 

                  
5.400.000  

                    
405.000.000  

             
54.000.000  

               
189.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

49 6 
Dây truyền dịch 20 giọt. có 
đầu xoắn 

Dây truyền dịch mềm chống xoắn. dài min 1800mm. 
thành mỏng ≥0.50mm. đường kính ngoài ≥3.9mm. Sử 
dụng kim thẳng 21G và 23G. Cái 10.000 

                  
1.600.000  

                    
120.000.000  

             
16.000.000  

                 
56.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

50 1 

Dây truyền dịch 20 giọt. có 

đầu xoắn hoặc tương đương 

- Chiều dài dây 180cm 
- Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 
mm 

- Có bầu đếm giọt 2 ngăn  cứng - mềm 
- Chịu được áp lực đến 2 bar 
- Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông 
khí 
- Màng lọc dịch 15 µm 
- Đầu khóa vặn xoắn 
- Chất liệu PVC. Không có chất phụ gia DEHP. thay 
thế bằng DEHT an toàn. 

Hoặc tương đương. Cái 10.000 

                  

4.000.000  

                    

300.000.000  

             

40.000.000  

               

140.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

51 3 

Dây truyền dịch điều chỉnh 
giọt DF 100 hay tương 
đương 

Dây truyền dịch điều chỉnh giọt DF 100 hay tương 
đương Bộ 11.000 

                  
7.700.000  

                    
577.500.000  

             
77.000.000  

               
269.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Nôp̣ hàng 
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yêu cầu 

Phân 
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theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 
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vị 

tính 

Số 

lượng 
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thầu 
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Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

52 3 
Dây truyền dung dịch liệt 
tim 

Bộ dây truyền dung dịch liệt tim dùng cho bộ tim 
phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể 
- Chất liệu silicone 
+ Thiết kế theo yêu cầu chuyên môn của người sử 

dụng  
- Tiệt khuẩn Bộ 50 

                     
800.000  

                      
60.000.000  

               
8.000.000  

                 
28.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

53 3 
Dây truyền máu. dây dài 
160cm 

Dây truyền máu 20 giọt/ml. Chất liệu nhựa dẻo. chiều 
dài dây min. 160cm. Dây có kim 18G x 1 1/2" Cái 3.000 

                  
1.380.000  

                    
103.500.000  

             
13.800.000  

                 
48.300.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

54 3 
Dây truyền máu. dây dài 
180cm 

- Dây dài 180cm 
- Có chức năng đuổi khí tự động 
- Không có chất phụ gia DEHP . thay thế bằng DEHT 
an toàn 

- Kích thước màng lọc 200µm 
- Diện tích màng lọc 11cm2 
- Đầu khóa vặn xoắn Spin Lock Cái 3.000 

                  
1.440.000  

                    
108.000.000  

             
14.400.000  

                 
50.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

55 6 
Dây truyền thuốc áp lực chữ 
Y 

Dây truyền thuốc áp lực chữ Y dài 150cm - Dùng 
máy bơm tiêm cản quang/MSCT Cái 4.500 

                  
9.900.000  

                    
742.500.000  

             
99.000.000  

               
346.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

56 6 Găng hút đàm tiệt trùng Găng hút đàm tiệt trùng các cỡ Cái 10.000 
                     

560.000  
                      

42.000.000  
               

5.600.000  
                 

19.600.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

57 6 
Găng tay khám không bột 
các cỡ 

- Găng tay chất liệu bằng cao su. không bột. các cỡ 
- Mặt ngoài găng có độ nhám 
- Chiều dài: tối thiểu 240mm Đôi 400.000 

                
28.000.000  

                 
2.100.000.000  

           
280.000.000  

               
980.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

58 4 
Găng tay khám không bột 
các cỡ 

- Găng tay chất liệu bằng cao su. không bột. các cỡ 
- Mặt ngoài găng có độ nhám 
- Chiều dài: tối thiểu 240mm 
- Độ rộng lòng bàn tay: 80mm -110mm Đôi 400.000 

                
36.000.000  

                 
2.700.000.000  

           
360.000.000  

            
1.260.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

59 3 Găng tay tắm 2 lớp Găng tay tắm 2 lớp Cái 50.000 
                  

4.500.000  
                    

337.500.000  
             

45.000.000  
               

157.500.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

60 6 

Găng tay tiệt trùng có bột 

các cỡ 

- Chất liệu làm bằng cao su. có bột. tiệt trùng các cỡ 
- Chiều dài: tối thiểu 280mm 
- Độ dày ngón tay: từ 0.15 - 0.17 
- Lòng bàn tay: từ 0.13- 0.15 

- Cổ tay: từ 0.08 - 0.10mm Đôi 60.000 

                  

8.400.000  

                    

630.000.000  

             

84.000.000  

               

294.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 
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Số 
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Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

61 4 
Găng tay tiệt trùng dài tối 
thiểu 285mm. có bột các cỡ 

- Chất liệu làm bằng cao su. có bột. tiệt trùng các cỡ 
- Màu trắng sữa 
- Chiều dài tối thiểu 285mm 

- Mặt trong phủ Polyacrylate (Polymer) 
- Cổ găng có lớp băng nhẹ 
- Lòng bàn tay và đầu ngón tay nhám 
- Đóng gói tiệt trùng 1 đôi/gói Đôi 34.000 

                
10.200.000  

                    
765.000.000  

           
102.000.000  

               
357.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

62 4 
Găng tiệt trùng dài tối thiểu 
285mm. không bột các cỡ 

- Chất liệu làm bằng cao su. không bột. tiệt trùng các 
cỡ 
- Màu nâu 
- Chiều dài tối thiểu 285mm 
- Mặt trong và ngoài phủ Polyacrylate (Polymer) 

- Cổ găng có lớp băng nhẹ 
- Lòng bàn tay và đầu ngón tay nhám 
- Đóng gói tiệt trùng 1 đôi/gói Đôi 6.000 

                  
3.600.000  

                    
270.000.000  

             
36.000.000  

               
126.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

63 4 Kim cánh bướm số 23 

Kim cách bướm số 23 
- Đầu kim 3 mặt vát được tráng một lớp silicon. làm 
bằng hợp kim Crom-Nikel 
- Có đầu khóa Luer 

- Dây nối ≥ 30cm 
- Chiều dài kim 20mm 
- Đường kính kim 0.65mm 
- Tốc độ dòng chảy 11ml/phút 
Hoặc tương đương Kim 10.000 

                  
1.000.000  

                      
75.000.000  

             
10.000.000  

                 
35.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

64 2 Kim chích 18G Kim chích 18G  Cây 100.000 
                  

1.000.000  
                      

75.000.000  
             

10.000.000  
                 

35.000.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

65 5 Kim chích 18G  Kim chích 18G  Cái 100.000 
                     

800.000  
                      

60.000.000  
               

8.000.000  
                 

28.000.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

66 6 Kim chích 23G 
Kim 23Gx 1 TW. thiết kế đầu kim đặc biệt với mặt 
vát 3 chiều. sắc bén. thành mỏng Cái 40.000 

                     
560.000  

                      
42.000.000  

               
5.600.000  

                 
19.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

67 5 Kim chích 23G  Kim chích 23G  Cái 30.000 
                     

240.000  
                      

18.000.000  
               

2.400.000  
                   

8.400.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

68 3 Kim chọc mạch đùi 18G 
Dụng cụ mở đường động mạch đùi 18G chất liệu thép 
không rỉ Cái 2.500 

                  
1.900.000  

                    
142.500.000  

             
19.000.000  

                 
66.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
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thầu 
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Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

69 2 
Kim luồn có cánh có cửa. 
các size từ 18-22G 

Kim luồn an toàn có cánh. có cổng. có 6 đường cản 
quang ngầm. Có đầu bảo vệ. Đầu kim 3 mặt vát. sắc 
bén. dễ xuyên qua da và thành mạch. Size 18-22G Cái 300 

                     
150.000  

                      
11.250.000  

               
1.500.000  

                   
5.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

70 6 
Kim luồn có cánh có cửa. 
các size từ 18-22G 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa. các cỡ. Kim làm 
bằng vật liệu thép không gỉ. đầu kim phủ silicone. 
Cổng tiêm thuốc có van bơm siliicone một chiều. 
Cánh có góc và rãnh dễ cố định an toàn. Có vạch cản 
quang. Có nắp khóa ống thông khi không sử dụng.  Cái 300 

                       
21.000  

                        
1.575.000  

                  
210.000  

                      
735.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

71 2 
Kim luồn không cánh 
không cửa các cỡ 

Kim luồn tĩnh mạch không cánh không cửa. chất liệu 
ETFE. tiệt trùng Cái 27.300 

                  
7.644.000  

                    
573.300.000  

             
76.440.000  

               
267.540.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

72 6 
Kim luồn tĩnh mạch không 
cánh không cửa các cỡ  Kim luồn tĩnh mạch không cánh không cửa các cỡ Cái 13.000 

                  
3.120.000  

                    
234.000.000  

             
31.200.000  

               
109.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

73 6 
 Catheter động mạch quay 
20G 3F 4.5cm 

Catheter Polyurethane cản quang nhạy nhiệt 20G dài 
4.5cm. ống bọc ngoài đầu típ chống xoắn. Guide wire 
đầu J  0.021''x 20cm. Kim dẫn thẳng 20Ga x 40cm. 
Bơm tiêm 2.5cc. Tốc độ dòng 23ml/phút. Vô trùng. 
không latex Cái 300 

                  
2.100.000  

                    
157.500.000  

             
21.000.000  

                 
73.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

74 6 
Bộ dây máy thở co giãn 
người lớn 

Chất liệu PP. Đầu nối xoay có khóa. Co nối chữ Y có 
cổng lấy mẫu khí CO2. 2 đoạn dây dài ≥160cm. 1 
đoạn dài  ≥100cm . 6 co nối thẳng  Sợi 200 

                     
504.000  

                      
37.800.000  

               
5.040.000  

                 
17.640.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

75 6 
Bộ dây máy thở co giãn trẻ 
em 

Khóa xoay 90 độ; Co nối Y có cổng lấy mẫu đo CO2; 
Ống dây vật liệu PP đường kính 15mm (trẻ em). 
Chiều dài co giãn ≥160cm. chiều dài gấp lại ≥68cm; 
Co nối thẳng: 04 chiếc Cái 200 

                     
504.000  

                      
37.800.000  

               
5.040.000  

                 
17.640.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

76 5 
Bộ dây nối dài tiêm tĩnh 
mạch 30cm Bộ dây nối dài tiêm tĩnh mạch 30cm Sợi 4.500 

                     
405.000  

                      
30.375.000  

               
4.050.000  

                 
14.175.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

77 3 

Bộ dây thở có co nối riêng 
co giãn dùng cho nhiều loại 
máy thở (người lớn) 

Chất liệu bằng nhựa PE và PVC. gồm : 2 dây thở co 

giãn tối đa 1.5m đường kính 22mm. một co Y có 2 
cổng kiểm soát. một co thẳng 22mm M/M. một dây 
mở rộng 22mm dài 0.8m hai đầu có co 22mm F. một 
co L 22M/15F có cổng luer lock. dùng cho các loại 
máy thở.  Sợi 800 

                  
1.328.000  

                      
99.600.000  

             
13.280.000  

                 
46.480.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

78 6 

Bộ dây thở có co nối riêng 
co giãn dùng cho nhiều loại 

máy thở (người lớn) 

Bộ dây thở dùng cho người lớn. Gồm: 2 ống trong 
suốt Ꝋ22mm. 1 đầu nối xoay luerlock cong 90 độ. 1 

co nối chữ Y. 4 co nối thẳng Sợi 800 

                  

1.760.000  

                    

132.000.000  

             

17.600.000  

                 

61.600.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 
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vị 
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Số 
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Bảo đảm dư ̣
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Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 
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(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

79 3 

Bộ dây thở có co nối riêng 
co giãn dùng cho nhiều loại 
máy thở (trẻ em) 

Bộ dây thở có co nối riêng co giãn dùng cho nhiều 
loại máy thở (trẻ em). chất liệu bằng nhựa PE và 
PVC. gồm : 2 dây thở co giãn tối đa 1.5m đường kính 
15mm. một co Y có 2 cổng kiểm soát. một co thẳng 

22mm M/M. một dây mở rộng 22mm dài 0.8m hai 
đầu có co 22mm F. một co L 22M/15F có cổng luer 
lock. Cái 250 

                     
415.000  

                      
31.125.000  

               
4.150.000  

                 
14.525.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

80 6 

Bộ dây thở có co nối riêng 
co giãn dùng cho nhiều loại 
máy thở (trẻ em) 

Bộ dây thở dùng cho trẻ em. Gồm: 2 ống trong suốt 
Ꝋ15mm. 1 đầu nối xoay luerlock cong 90 độ. 1 co 
nối chữ Y. 4 co nối thẳng. 2 ống co giãn dài min. 
160cm Sợi 250 

                     
550.000  

                      
41.250.000  

               
5.500.000  

                 
19.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

81 5 Bộ dây truyền dịch 

Nắp bảo vệ kim chai bằng nhựa. Kim chai làm bằng 
nhựa. cứng. sắc. nhọn. Van thoát khí: có thiết kế 
màng lọc khí vô khuẩn làm từ chất liệu vải PP không 
dệt. Bầu đếm giọt: Nhựa. trong suốt. giúp dễ quan sát 
theo dõi đếm giọt. có thiết kế màng lọc dịch làm từ 
chất liệu vải PP không dệt. Dây dẫn: Tổng chiều dài 
≥ 1800mm. làm từ nhựa. mềm. dẻo. dai và có độ đàn 
hồi cao. không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Bộ 

phận điều chỉnh dòng chảy: nhựa. gồm máng có thiết 
kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ 
dàng. Đầu nối kim có thiết kế khóa vặn để khóa chặt 
kim. Kim cánh bướm: Thép không gỉ. đầu kim sắc 
nhọn. vát 3 cạnh và không có gờ. có nắp chụp bảo vệ. 
Ống dây kim cánh bướm dài 300mm. Cỡ kim: các cỡ. Bộ 2.000 

                     
240.000  

                      
18.000.000  

               
2.400.000  

                   
8.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

82 3 
Bộ dây truyền kèm túi chứa 
dịch 200ml 

Bộ đầy đủ gồm túi chứa dịch 200ml với dây truyền 

dịch chống gập màu vàng dài min. 150cm. đoạn để ép 
dịch truyền. bộ phận loại bỏ không khí 
Tương thích máy bơm giảm đau Bộ 200 

                  
2.960.000  

                    
222.000.000  

             
29.600.000  

               
103.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

83 3 
Bộ phổi nhân tạo cấp cứu 
dùng trong ky ̃thuâṭ ECMO 

Phù hợp với máy ECMO của TERUMO 
- Đóng gói nối đồng bộ phổi + dây dẫn máu + đầu 
bơm ly tâm  
- Đuổi khí tự động bằng chế độ máy đuổi khí tự dộng 
- Tráng chất chống đông giảm tiểu cầu. biến tính 

protein huyết tương -> tương đồng sinh học cao. an 
toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. 
- Diện tích màng lọc 2.5m² 
- Tổng thể tích mồi máu: 550 hoặc 620ml 
- Lưu lượng tối đa: 7l/phút Bộ 20 

                
27.600.000  

                 
2.070.000.000  

           
276.000.000  

               
966.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 
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84 3 

Cannula đôṇg mac̣h đùi 
hoăc̣  tĩnh mạch cảnh người 
lớn Bio-Medicus Next Gen 
và bộ kít. các cỡ (hoặc 

tương đương) 

Cannulae động mạch đùi hoặc tĩnh mạch cảnh dùng 
trong phẫu thuật ít xâm lấn. các cỡ. đầu nối 3/8". 

chiều dài ≥31.8cm Cái 100 

                

25.340.000  

                 

1.900.500.000  

           

253.400.000  

               

886.900.000  
 

85 1 
Cannula động mạch vành 
đầu rỗ. các cỡ 

Cannulae động mạch vành. các cỡ (độ dài 3.3 - 4.7 
mm). Thân bằng thép không rỉ. dễ uốn cong trong 
quá trình sử dụng. Cái 700 

                  
9.520.000  

                    
714.000.000  

             
95.200.000  

               
333.200.000  

 

86 1 

Cannula tĩnh mạch. một 
tầng đầu thẳng các cỡ. đầu 

nối 3/8" hoặc 1/4" 

Cannulae tĩnh mạch một tầng đầu thẳng từ 12 - 40 Fr. 

Dài 30.5 - 38.1 cm. Thân được thiết kế chống xoắn. Cái 800 

                

17.072.000  

                 

1.280.400.000  

           

170.720.000  

               

597.520.000  
 

87 3 

Cannulae tĩnh mạch đầu 
cong 90 độ các cỡ. có dây 
thép tăng cường 

Chất liệu nhựa PVC trong . Đầu cong 90 độ. Có dây 
xoắn tăng cường và có gờ ở cổ. Kích thước và dấu 
kẹp được in trực tiếp trên thân ống. Đầu kết nối: 
3/16" đến 1/4". Chiều dài khả dụng: 25 đến 27cm Cái 480 

                
10.704.000  

                    
802.800.000  

           
107.040.000  

               
374.640.000  

 

88 3 

Cannuyn động mạch một 
tầng BIO-MEDICUS các cỡ 

và Introducer (hoặc tương 
đương) 

Cannulae động mạch cho người lớn size 15 đến 21F 
tương thích máy ECMO. Cái 8 

                  
3.656.000  

                    
274.200.000  

             
36.560.000  

               
127.960.000  

 

89 1 
Ca-nuyn động mạch đầu 
cong các cỡ 

Cannulae động mạch đầu cong các cỡ. được gắn liền 
với thân của cannulae có thể uốn cong dễ dàng. Co 
nối 3/8 (0.95cm). Cái 1.050 

                
17.367.000  

                 
1.302.525.000  

           
173.670.000  

               
607.845.000  

 

90 3 
Canuyn động mạch dùng 
trong kỹ thuật ECMO 

Canuyn động mạch. Đường kính: 13.5Fr - 16.5Fr. 
Chiều dài 15 cm. Cổng kết nối thẳng 3/8" đầu khóa.  
Bộ dụng cụ mở đường đi kèm bao gồm: kim luồn 

18G. dây dẫn đường ≥ 80 cm đường kính 0.035". 
bơm tiêm 10ml. predilator 8Fr/12Fr dài ≥ 15cm. dao 
mổ dùng 1 lần. Cái 40 

                
11.200.000  

                    
840.000.000  

           
112.000.000  

               
392.000.000  

 

91 1 
Ca-nuyn động mạch trẻ em 
có thông khí các cỡ 

Cannulae động mạch trẻ em có thông khí các cỡ. co 
nối 1/4". dài ≥ 22.5 cm. Cái 500 

                
27.000.000  

                 
2.025.000.000  

           
270.000.000  

               
945.000.000  

 

92 3 
Ca-nuyn gốc động mạch 
chủ trẻ em. các cỡ 

Cannulae gốc động mạch chủ thẳng. đầu kim cỡ 
12Ga đến 18 Ga. dài 2.5 -5.5 in (6.4 - 14 cm). Cái 80 

                  
1.680.000  

                    
126.000.000  

             
16.800.000  

                 
58.800.000  

 

93 1 
Ca-nuyn lưu động mạch đầu 
tà các cỡ 

Cannulae động mạch đầu tà các cỡ. dài ≥ 30 cm. 
Thân cannulae ống mỏng thon dài. một mảnh. Thân 
của ống có khả năng chống xoắn Cái 240 

                
11.808.000  

                    
885.600.000  

           
118.080.000  

               
413.280.000  
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mẫu khi có 
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94 3 
Canuyn mở khí quản 1 nòng 
có bóng các cỡ 

Vật liệu PVC phủ silicone. không latex. không 
DEHP. Đường cản quang dọc thân ống. Cánh trong 
suốt. mềm mịn trơn tru. Bóng thành mỏng thể tích 
lớn. áp lực nhỏ. Trên bóng bơm có in thông số kích 

thước ống rõ ràng. Co nối tiêu chuẩn 15mm. Cong 
100 độ 
Các cỡ: OD=4.2- 8.9mm. dài ống (L)=35-62mm. 
đường kính bóng (CD) =09-18mm) 
Hoặc tương đương Cái 10 

                       
64.000  

                        
4.800.000  

                  
640.000  

                   
2.240.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

95 3 

Ca-nuyn mở khí quản 2 
nòng Blue Line Ultra có 
bóng các cỡ (hoặc tương 

đương) 

- Ống Ca-nuyn mở khí quản 2 nòng. có bóng. không 
cửa sổ. các số 6. 7. 7.5. 8. 6.8. 9. 10 
- Chất liệu nhựa PVC y tế 

- Ca-nuyn mở khí quản có bóng. không cửa sổ: 
đường kính trong (6.0-10.0mm). đường kính ngoài từ 
(9.2-14.0mm). chiều dài từ (64.5-87.5mm). có đường 
cản quang trên thân ống. độ cong chuẩn 105 độ 
- Bóng Soft Seal 
- 02 nòng trong 
- 01 dây cố định mở nội khí quản 
- 01 cây vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm.  

-  Đóng gói tiệt khuẩn Cái 25 

                     

650.000  

                      

48.750.000  

               

6.500.000  

                 

22.750.000  
 

96 3 

Canuyn mở khí quản 2 nòng 
Blue Line Ultra có bóng có 
cửa sổ các cỡ (hoặc tương 
đương) 

- Ống Ca-nuyn mở khí quản 2 nòng. có bóng. có cửa 
sổ. các số 6. 7. 7.5. 8. 6.8. 9. 10 
- Chất liệu nhựa PVC y tế 
- Ca-nuyn mở khí quản có bóng. có cửa sổ: đường 
kính trong (6.0-10.0mm). đường kính ngoài từ (9.2-
14.0mm). chiều dài từ (64.5-87.5mm). có đường cản 
quang trên thân ống. độ cong chuẩn 105 độ 

- Bóng Soft Seal 
- 02 nòng trong 
- 01 dây cố định mở nội khí quản 
- 01 cây vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm.  
-  Đóng gói tiệt khuẩn Cái 15 

                     
441.000  

                      
33.075.000  

               
4.410.000  

                 
15.435.000  

 

97 6 
Ca-nuyn mở khí quản CH 
33 Ca-nuyn mở khí quản số 33 Cái 10 

                     
132.000  

                        
9.900.000  

               
1.320.000  

                   
4.620.000  
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98 3 

Ca-nuyn mở khí quản có 
bóng không cửa sổ dành 
cho trẻ em. các cỡ 

Ống Ca-nuyn mở khí quản 1 nòng có bóng dành cho 
trẻ em. Chất liệu: PVC phủ silicone. không latex. 
không DEHP. Bóng thể tích lớn. áp lực nhỏ. có 
đường cản quang chạy dọc thân ống. Cái 25 

                     
145.000  

                      
10.875.000  

               
1.450.000  

                   
5.075.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

99 1 
Ca-nuyn tĩnh mạch 1 tầng 
mũi cong các cỡ 

Cannulae tĩnh mạch 1 tầng các cỡ. mũi cong. đầu kim 
loại xiên góc có lỗ thông. thân chống xoắn. co nối 1/4 
và 3/8. dài ≥ 35 cm Cái 1.400 

                
37.800.000  

                 
2.835.000.000  

           
378.000.000  

            
1.323.000.000  

 

100 1 
Ca-nuyn tĩnh mạch 2 tầng 
các cỡ. đầu nối 1/2 và 3/8 

Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ. co nối 1/2 và 3/8. 
dài ≥ 38.1cm. thân được thiết kế chống xoắn. Cái 200 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

101 1 

Ca-nuyn tĩnh mạch đùi 

nhiều tầng kèm bộ kit. các 
cỡ 

Cannulae tĩnh mạch đùi dùng trong phẫu thuật tim ít 

xâm lấn các cỡ. co nối 3/8. dài ≥ 76 cm. thân được 
thiết kế chống xoắn. Cái 100 

                
31.100.000  

                 
2.332.500.000  

           
311.000.000  

            
1.088.500.000  

 

102 3 

Canuyn tĩnh mạch dùng 

trong kỹ thuật ECMO  

Canuyn tĩnh mạch. Đường kính: 18Fr. 19.5Fr. 21Fr. 
Chiều dài ≥ 50 cm. Cổng kết nối thẳng 3/8" đầu khóa. 
Bộ dụng cụ mở đường đi kèm bao gồm: kim luồn 
18G. dây dẫn đường ≥ 150cm đường kính 0.035". 
bơm tiêm 10ml. predilator 8Fr/12Fr dài ≥ 15cm. dao 

mổ dùng 1 lần. Cái 40 

                

11.200.000  

                    

840.000.000  

           

112.000.000  

               

392.000.000  
 

103 1 

Ca-nuyn truyền dung dịch 
liệt tim ngược dòng thân 
xoắn. phồng bằng tay 15Fr 

Cannulae truyền dung dịch liệt tim ngược dòng 15 Fr 
(5.0 mm). chất liệu silicone. có bóng dễ dàng sử 
dụng. mỗi cannulae đều có guidewire stylet đi kèm. Cái 60 

                  
2.880.000  

                    
216.000.000  

             
28.800.000  

               
100.800.000  

 

104 6 
Cáp nối bộ điều khiển - 
Aerogen Dài 1.8m. nguồn ra 9V Bộ 5 

                     
350.000  

                      
26.250.000  

               
3.500.000  

                 
12.250.000  

 

105 4 
Catheter chạy thận nhân tạo 
12F 

- Catheter chạy thận nhân tạo Hemo-Acess 12F dài 
15 hoặc 20cm bao gồm: 
- Catheter dây nối thẳng  làm  bằng vật liệu 
polyurethan cản quang. tương thích sinh học. latex 
free. 
-  Dây dẫn đầu J  0.038'' x 60cm. 
- 2 cây nong 8Fr x 10cm và 12Fr x 15cm.  
- Kim Y dẫn đường 18Ga x 7cm. bơm  tiêm 5cc. dao 
mổ 

- Thể tích mồi 15cm (A= 1.2ml và B=1.3ml). 
- Thể tích mồi 20cm (A động mạch 1.4ml. V tĩnh 
mạch 1.5ml 
Hoặc tương đương Cái 30 

                     
660.000  

                      
49.500.000  

               
6.600.000  

                 
23.100.000  
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106 6 
Catheter chạy thận nhân tạo 
dành cho trẻ em 

*Catheter TMTT dùng lọc máu. chạy thận 2 nòng 
6.5Fr-8.5Fr bao gồm :  
1. Catheter Polyurethan 6.5Fr-8.5Fr dài 11cm loại 
thẳng. Dây nối mỗi nòng làm bằng vật liệu silicon 

trong suốt để tăng khả năng hiển thị và an toàn. 
2. Dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.018"-0.035" x 45-
70cm 
3. Cây nong 7-9Fr x 10cm  
4. Bơm tiêm luer 5ml 
5. Kim dẫn đường 21G x 4cm. 18Gx7cm 
6. Dao mổ số 11  
* Tốc độ dòng: V= 81~104ml/phút. A= 

77~98ml/phút; V= 155~198ml/phút. A= 
148~190ml/phút 
* Vô trùng EO. không pyrogenic 
Hoặc tương đương Cái 25 

                     
375.000  

                      
28.125.000  

               
3.750.000  

                 
13.125.000  

 

107 2 

Catheter đầu cong dùng 
thẩm phân phúc mạc cho 
người lớn 

Catheter (Ống thông) đầu cong dùng thẩm phân phúc 
mạc cho người lớn. dài ≥ 63cm. 2 nút chặn (cuff) để 
vô dịch ổ bụng Cái 170 

                
10.846.000  

                    
813.450.000  

           
108.460.000  

               
379.610.000  

 

108 6 
Catheter động mạch đùi 
18G 8cm/12cm 

Catheter động mạch Artline bao gồm 

* Catheter Polyurethane cản quang nhạy nhiệt 18G 
dài 8cm hoặc 12cm. ống bọc ngoài đầu típ chống 
xoắn (anti kinking sleeve). chuyển tiếp trơn tru giữa 
đầu catheter với dây dẫn. dây dẫn thẳng đầu típ linh 
hoạt dễ luồn vào catheter.  
* Guide wire đầu J  0.035''x 50cm 
* Kim dẫn thẳng 18Ga x 7cm 
* Bơm tiêm 5cc 
* Tốc độ dòng 18Ga x 8cm -66.2ml/phút; 18Ga x 

12cm - 53.3ml/phút 
* Vô trùng. không latex Cái 300 

                  
2.100.000  

                    
157.500.000  

             
21.000.000  

                 
73.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

109 3 
Catheter động mạch đùi 4F 
10cm18G 

-01 catheter chất liệu polyurethane dài 10cm. cơ 18G. 
tốc độ truyền dịch 44 ml/phút 
-01 kim đâm da 19G 
- 01 guidewire dài 30cm. đường kính 0.7mm Cái 500 

                  
5.800.000  

                    
435.000.000  

             
58.000.000  

               
203.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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110 6 

Catheter động mạch quay 

20G 3F 8cm 

Catheter động mạch Artline bao gồm: Catheter 
Polyurethane cản quang nhạy nhiệt 20G dài 4.5cm 
hoặc 8cm. ống bọc ngoài đầu típ chống xoắn. Guide 
wire đầu J  0.021''x 20cm. Kim dẫn thẳng 20Ga x 

40cm. Bơm tiêm 2.5cc Cái 30 

                     

210.000  

                      

15.750.000  

               

2.100.000  

                   

7.350.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

111 3 
Catheter động mạch quay 
2F 4 cm 22G 

-01 catheter chất liệu polyurethane: 
+ Cỡ 2Fr 
+ Chiều dài ≥4cm 
+ Tốc độ truyền dịch 17 ml/phút  
-01 kim dẫn đường cỡ 22G 
- 01 guidewire ≥23cm Cái 200 

                  
3.600.000  

                    
270.000.000  

             
36.000.000  

               
126.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

112 3 
Catheter động mạch quay 
3F 4cm 20G 

- 01 catheter chất liệu polyurethane dài ≥4cm. cỡ 20G 
/ 3Fr. tốc độ truyền dịch 30 ml/phút 
- 01 kim dẫn đường cỡ 20G 
- 01 guidewire dài ≥20cm Cái 200 

                  
2.600.000  

                    
195.000.000  

             
26.000.000  

                 
91.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

113 3 

Catheter động mạch quay 

3F 8 cm 20G 

- 01 catheter chất liệu polyurethane dài ≥8cm. cỡ 20G 
/ 3Fr. tốc độ truyền dịch 24 ml/phút 
- 01 kim dẫn đường cỡ 20G 

- 01 guidewire dài ≥20cm Cái 100 

                  

1.300.000  

                      

97.500.000  

             

13.000.000  

                 

45.500.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

114 6 Catheter mount 

* Ống nối bằng nhưạPE co giãn (catheter mount). co 
nối kép. xoay đươc̣ 360 độ. dài 15cm. có roong chống 
rò rỉ dịch. 
* Có cổng hút đàm với nắp đâỵ chắc chắn. 
* Đầu nối đặt nội khí quản 15F/22M 
* Đầu nối dây thở 22F 
* Vô trùng 

Hoặc tương đương Cái 200 

                     

140.000  

                      

10.500.000  

               

1.400.000  

                   

4.900.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

115 3 Catheter mount  
Nguyên liệu: PVC y tế. co giãn. Có 2 vị trí xoay 360 
độ. có cổng hút đàm. nội soi . co 15mmF/22mmM.  Cái 700 

                     
448.000  

                      
33.600.000  

               
4.480.000  

                 
15.680.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

116 3 

Catheter multicath 3F*2L 

(10cm) 

-01 catheter 2 nòng. chiều dài ≥10cm. cỡ 3Fr. 
-01 kim dẫn đường cỡ 21G 
-01 kim dẫn đường bằng nhựa cỡ 24G 
-01 que luồn trong nòng catheter để dẫn đường dài 
≥500mm 

-02 que nong cỡ 3Fr dài 3cm và 5cm Cái 150 

                  

6.420.000  

                    

481.500.000  

             

64.200.000  

               

224.700.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 
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THÔNG TIN DANH MUC̣ HÀNG HÓA 
YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LƯC̣ KINH 

NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

117 4 

Catheter tĩnh mạch trung 

tâm 2 đường 4F 6cm 

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường nguyên liệu 
bằng polyurethan cỡ 4Fr dài ≥6cm (dòng chảy 
20/8ml/phút). dây dẫn đầu J nguyên liệu bằng Nitinol 
dài ≥450mm. kim nong 20G dài 45mm. kim chọc 

22G dài ≥40mm.  Cái 60 

                     

720.000  

                      

54.000.000  

               

7.200.000  

                 

25.200.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

118 4 

Catheter tiñh mac̣h trung 
tâm 2 đường. kim Y dẫn 

đường 7Fx15-20cm 

* Bộ catheter Centra-Line2 nòng cỡ 7F(14Ga/18Ga) 
gồm:'- Catheter  polyurethane cản quang dài 15cm 
hoặc 20cm. Thiết kế đầu típ màu xanh Flex Tip thon 
nhọn dễ chèn. 
- Kim Y dẫn đường (18G x 7cm) có van một chiều 
ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ máu và tắc mạch trong khi 

chèn. chịu áp lực cao.  
- Guidewire nitinol chống gãy gập 60cm x 0.035'' 
- Dao mổ. bơm tiêm 5cc. cây nong mạch . khóa 
heparin 
- Tốc độ dòng: 7Fr x 20cm (D(xa)= 85ml/phút; 
P(gần)=54ml/phút); 7Fr x 15cm (D= 91ml/phút; P= 
70ml/phút) 
- Vô trùng EO. không Latex. 

Hoặc tương đương Cái 400 

                  

5.600.000  

                    

420.000.000  

             

56.000.000  

               

196.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

119 4 

Catheter tiñh mac̣h trung 
tâm 3 đường. kim Y dẫn 
đường 7Fx20cm 

* Bộ catheter Centra-Line 3 nòng 7F cỡ nòng 
(18G.18G. 16G) gồm: 
'- Catheter  polyurethane cản quang dài  20cm. Thiết 
kế đầu típ màu xanh Flex Tip thon nhọn dễ chèn. 
- Kim Y dẫn đường (18G x 7cm) có van một chiều 
ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ máu và tắc mạch trong khi 
chèn. chịu áp lực cao.  

- Guidewire nitinol chống gãy gập 60cm x 0.035'' 
- Dao mổ. bơm tiêm 5cc. cây nong mạch . khóa 
heparin 
- Tốc độ dòng:  xa:52ml/phút. gần: 26ml/phút; trung 
tâm: 24ml/phút 
- Vô trùng EO. không Latex. 
Hoặc tương đương Cái 700 

                
11.760.000  

                    
882.000.000  

           
117.600.000  

               
411.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

120 4 
Chùi chọc màng tim/ màng 
phổi Trocar Catheter  các số 

* Trocar dẫn lưu màng phổi số 8.10.12 
* Ống làm bằng vật liệu PVC. có cản quang. có vạch 
đánh dấu độ sâu trên ống. có nòng trocar bên trong * 
Kích thước tương ứng các size 8Fr -12Fr (OD= 3-

3.95mm ID= 2.1- 2.6mm. L=20-23cm) 
Hoặc tương đương Cái 50 

                     
350.000  

                      
26.250.000  

               
3.500.000  

                 
12.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

121 6 
Cút nối dây tĩnh mạch dùng 
cho Bcare5 1/2  

Đầu đo độ bão hòa oxy và hematocrit. nhiệt độ dùng 
trong tuần hoàn ngoài cơ thể 
- Kích cỡ: đường kính đầu nối 1/2". 3/8" và bộ nối 
1/4" 
- Tương thích máy B-Care5 Cái 10 

                       
92.400  

                        
6.930.000  

                  
924.000  

                   
3.234.000  

 

122 6 Dây nối 150cm Dây nối bơm tiêm điêṇ bằng polyethylene. dài 150cm Sợi 20.000 
                  

3.000.000  
                    

225.000.000  
             

30.000.000  
               

105.000.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

123 3 Dây nối 50cm Male/Female Dây nối 50cm Male/Female Bộ 1.600 
                     

512.000  
                      

38.400.000  
               

5.120.000  
                 

17.920.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

124 3 Hộp bảo vệ dây nối 

Hôp̣ catheter và dây nối (minibox) dùng để bảo vệ và 
ngăn ngừa nhiễm trùng cho các khớp nối ống thông 
hoặc các đường truyền dịch tăng cường Bộ 2.000 

                  
1.200.000  

                      
90.000.000  

             
12.000.000  

                 
42.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

125 6 
Ống dẫn khí dùng nhiều lần 
cho người lớn Dài 60cm. Ø22. chất liệu silicon. hấp auto clave Bộ 4 

                     
456.000  

                      
34.200.000  

               
4.560.000  

                 
15.960.000  

 

126 6 
Ống dẫn khí dùng nhiều lần 
cho sơ sinh Dài 60cm. Ø 10. chất liệu silicon. hấp auto clave Bộ 5 

                     
600.000  

                      
45.000.000  

               
6.000.000  

                 
21.000.000  

 

127 6 
Ống dẫn khí dùng nhiều lần 
cho trẻ em Dài 60cm. Ø 15. chất liệu silicon. hấp auto clave Bộ 4 

                     
464.000  

                      
34.800.000  

               
4.640.000  

                 
16.240.000  
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THÔNG TIN DANH MUC̣ HÀNG HÓA 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

128 4 
Ống dẫn lưu lồng ngực có 
co nối đi kèm các cỡ 

Hoặc tương đương 
Ống dẫn lưu màng phổi có co nối đi kèm  
- Vật liệu PVC có cản quang  
- Phần cuối ống thuôn nhọn để đi qua các mô một 

cách dễ dàng. nhưng không làm tổn thương các mạch 
máu ở khoang liên sườn. 
- Co nối  được sử dụng để kết nối với hệ thống hút 
được gắn vào đầu gần của ống thoát sau khi tháo (cắt) 
đầu chèn.  
- Các cỡ: 16Fr-36Fr (OD= 5.3-12.0mm. ID= 3.7-
7.7mm) 
- Chiều dài 50cm 

- Vô trùng EO. Không chứa latex 
Hoặc tương đương Cái 5.500 

                
28.600.000  

                 
2.145.000.000  

           
286.000.000  

            
1.001.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

129 4 

Ống hút đàm mềm 
ComforSoft. có van kiểm 
soát các số (hoặc tương 

đương) 

Catheter hút đàm nhớt bao gồm ống dây vật liệu nhựa 
mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu xa tròn 
mềm mịn với 2 lỗ dẫn lưu so le nhau hiệu quả hút 
dịch và thoải mái cho bệnh nhân. Mã hóa màu co nối 
khác nhau theo size  
Các size: 6-16 (OD=1.98mm). Chiều dài 50cm 

Vô trùng EO. không latex. không DEHP Cái 20.000 

                  

1.600.000  

                    

120.000.000  

             

16.000.000  

                 

56.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

130 1 
Ống hút màng tim đầu nối 
1/4"  

Ống hút màng tim cỡ 20F. chiều dài ≥ 38 cm. đầu nối 
1/4". Cái 60 

                  
2.232.000  

                    
167.400.000  

             
22.320.000  

                 
78.120.000  

 

131 1 
Ống hút tim trái số 16Fr 
(5.3mm) dài 40.6cm 

Cannulae hút tim trái có thông khí. cỡ 16 Fr. đầu có 
nhiều lỗ thông. dài ≥ 40 cm Cái 150 

                  
5.580.000  

                    
418.500.000  

             
55.800.000  

               
195.300.000  

 

132 6 Ống khí quản đè lưỡi số 2 Ống khí quản đè lưỡi số 2 Cái 500 

                       

45.000  

                        

3.375.000  

                  

450.000  

                   

1.575.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

133 6 Ống nối 1/4xmale Luer lock 

*Co nối thẳng: Ống nối thẳng dùng trong tuần hoàn 
ngoài cơ thể. kết nối dẫn lưu 
* Chất liệu nhựa carbonate trong suốt 
* Kích cỡ: 1/4xmale Luer lock 
 * Đặc tính: 2 đầu male. tương thích với hệ thống dây 
nối của Bệnh viện. Co nối thẳng có hoặc không có 
khóa luer lock 
*Đóng gói tiệt khuẩn  

Hoặc tương đương Cái 450 

                     

810.000  

                      

60.750.000  

               

8.100.000  

                 

28.350.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
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Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

134 3 
Ống nội khí quản có bóng 
các cỡ 

Ống nội khí quản có bóng số 3.5. Chất liệu PVC y tế. 
vô trùng. đầu NKQ mềm được bo tròn. lỗ Murphy 
lớn. Có đường cản quang dọc tube và đánh 2 vạch 
cản quang quanh tube tại vị trí dây thanh âm. đánh 

dấu khoảng cách rõ ràng. Dây bơm xã bóng màu 
xanh. Độ cong sinh lý chuẩn. bóng mềm. thể tích cao. 
áp lực thấp hoặc thể tích standard áp lực thấp.  Cái 1.300 

                     
676.000  

                      
50.700.000  

               
6.760.000  

                 
23.660.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

135 3 
Ống nội khí quản có bóng 
số 3  

*Ống nội khí quản chất liệu PVC 
*Ống có đường cản quang dày đậm. vạch chia rõ 
ràng. loại murphy. 
*Bóng thể tích lớn áp lực thấp giảm thiểu tổn thương 
khi chèn. Đánh dấu kích cỡ trên bóng 

* Co nối tiêu chuẩn 15mm. trên ống gần bóng có 
vạch tròn đen lớn đánh dấu độ sâu 
* Size 3.0 ( OD=4.2mm. Ꝋcuff= 8.0mm) 
Hoặc tương đương Cái 50 

                       
55.000  

                        
4.125.000  

                  
550.000  

                   
1.925.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

136 4 
Ống nội khí quản có lỗ hút 
đàm trên bóng các số 

* Nguyên liệu  PVC. Thời gian lưu tối đa 30 ngày 
* Có đường cản quang màu xanh blue-line. Trên pilot 
balloon có in chi tiết các thông số: ID ống. ĐK bóng 
* Bóng thuôn (tapper). bóng Soft-Seal   (20-
30cmH2O) an toàn. Có lỗ hút đàm trên bóng. 

* Áp lực hút 20mmHg 
* Co nối tiêu chuẩn 15mm 
* Đầy đủ kích cỡ số 6 ( OD: 9.0mm. Cuff: 23mm);  
số 7 ( OD: 10.4mm. Cuff: 30mm);  số 7.5 ( OD: 
11.1mm. Cuff: 30mm); số 8.0 ( OD: 11.9mm. Cuff: 
30mm) 
* Không chứa Latex. tiệt trùng EO 
Hoặc tương đương Cái 300 

                  
3.000.000  

                    
225.000.000  

             
30.000.000  

               
105.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

137 3 
Ống nối thẳng (hai đầu 
không bằng nhau) 

Đầu nối dùng để nối 2 đầu chờ của 2 catheter với 
nhau.  
2 phía của đầu nối có đường kính: 7-10 và 4-6 mm Cái 130 

                       
88.400  

                        
6.630.000  

                  
884.000  

                   
3.094.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

138 6 
Ống nối thẳng có khóa hoặc 
không khóa các cỡ 

*Co nối thẳng: Ống nối thẳng dùng trong tuần hoàn 
ngoài cơ thể. kết nối dẫn lưu 
* Chất liệu nhựa carbonate trong suốt 
* Kích cỡ: 1/4x1/4; 3/8x1/4; 3/16x1/4 

 * Đặc tính: 2 đầu male. tương thích với hệ thống dây 
nối của Bệnh viện. Co nối thẳng có hoặc không có 
khóa luer lock 
*Đóng gói tiệt khuẩn  
Hoặc tương đương Cái 450 

                     
540.000  

                      
40.500.000  

               
5.400.000  

                 
18.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

139 1 

Ống thông chẩn đoán 
Multipurpose hoặc tương 
đương (các cỡ) 

Cấu tạo: 3 lớp 
- Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. 
- Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) 

(32 sợi) 
- Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 
5Fr (lòng rộng 1.20mm). dạng MP. Chiều dài 100cm. 
- Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương 
thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi. 
5Fr: 1000psi. Cái 250 

                  
3.225.000  

                    
241.875.000  

             
32.250.000  

               
112.875.000  

 

140 1 

Ống thông chẩn đoán ngoại 
biên Impress  hoặc tương 
đương (các cỡ) 

Ống thông chẩn đoán ngoại biên  MPA1. Cobra. 

Simmon. Verterbral loại 4F/5F đường kính trong lớn 
nhất 0.040"/0.046" chất liệu nylon Pebax có bện sợi 
thép không gỉ dây dẫn tương thích lớn nhất 0.038"  Cái 10 

                     
116.000  

                        
8.700.000  

               
1.160.000  

                   
4.060.000  

 

141 3 

Ống thông chẩn đoán 
Performa/Softouch vessel 
sizing2 bands các cỡ. hoặc 
tương đương 

Ống thông chẩn đoán mạch vành dạng đuôi heo có 2 
mức marker bằng Platinum. chất liệu nylon pebax.  
4F. 5F đường kính vòng Pigtail ≤11mm. tương thích 
dây dẫn 0.035" Cái 20 

                     
740.000  

                      
55.500.000  

               
7.400.000  

                 
25.900.000  

 

142 1 

Ống thông chẩn đoán 
Pigtail các cỡ. hoặc tương 

đương 

Cấu tạo: 3 lớp 
- Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. 
- Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) 
(32 sợi) 
- Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 
5Fr (lòng rộng 1.20mm). dạng đuôi heo. Chiều dài 
110cm. 
- Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương 
thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi. 

5Fr: 1000psi. Cái 250 

                  

3.225.000  

                    

241.875.000  

             

32.250.000  

               

112.875.000  
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

143 1 

Ống thông chẩn đoán 
Radiofocus Optitorque các 
cỡ. hoặc tương đương 

Cấu tạo: 3 lớp 
- Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. 
- Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) 
(32 sợi) 

- Kích thước:  5Fr (lòng rộng 1.20mm). dạng JR. 
JL… Chiều dài 100cm. 
- Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương 
thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi. 
5Fr: 1000psi. Cái 850 

                  
8.330.000  

                    
624.750.000  

             
83.300.000  

               
291.550.000  

 

144 3 
Ống thông dạ dày 2 nòng 
các cỡ 

Ống thông dạ dày đặt từ đường mũi miệng nhằm mục 
đích hút dịch.máu và thông khí dạ dày. 

Đóng gói: 
- 01 ống thông chất liệu PVC dài 60 đến 120cm 
- Cỡ 8 đến 16Fr 
- Số lỗ trên ống thông: ≥06 Cái 1.100 

                  
4.840.000  

                    
363.000.000  

             
48.400.000  

               
169.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

145 4 
Ống thông dạ dày 2 nòng 
các cỡ 

*Ống thông dạ dày bao gồm: co nối dạng phễu bằng 
vật liệu mềm có độ đàn hồi phù hợp và ống dây bằng 
nhụa PVC mềm. Đầu xa tròn mềm dễ chèn. Có 4 lỗ 
dẫn lưu so le nhau để tăng tốc độ dòng của chất lỏng. 

Có các vạch đánh dấu 45.55.65 và 75cm từ đầu xa. 
Có nắp gắn vào đầu nối phễu chống lây nhiễm vào 
ống. Tương thích với bơm tiêm và nguồn hút kích 
thước lớn. 
* Số 14 FG (OD/ID=4.67mm/2.95mm. 4 lỗ. 
L=125cm) 
* Tiệt trùng EO. không DEHP. 
Hoặc tương đương Cái 1.100 

                  
1.650.000  

                    
123.750.000  

             
16.500.000  

                 
57.750.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

146 6 
Ống thông điều trị suy giãn 
tĩnh mạch các cỡ 

Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch 
- Đầu típ phát quang phóng tia laser tỏa tròn  
- Bước sóng: ≥1470nm 
- Độ dày: 400-600µm  
Hoặc tương đương 

Cái 150 
                

37.500.000  
                 

2.812.500.000  
           

375.000.000  
            

1.312.500.000  
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

147 4 
Ống thông hút đàm kín có 
màng lọc các số 

- Hệ thống hút đàm kín 2 cổng vô trùng. sử dụng 72h.  
- Catheter hút dịch vật liệu PVC y tế. đầu tròn. mềm 
có 2 lỗ hút giúp hút tối đa. đảm bảo sự thoải mái tối 
đa. Vạch đánh dấu đo độ dài kiểm soát độ sâu khi 
luồn. Lớp nhựa mềm trong suốt bọc ngoài đảm bảo 
hệ thống hút kín an toàn. dễ theo dõi.  

- Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và 
giảm dòng quay trở lại.  
- Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình 
khởi động máy hút khi không cần thiết.  
- Van Vacuum hút rửa tự động thuận tiện giúp rửa 
nhanh và không cần bơm syringe nhiều lần.  
- Đóng gói có sẵn bao gồm: catheter hút dịch. 
catheter mount (đoạn nối). dụng cụ capwedge an toàn 

2 in 1 (nắp đậy cai máy thở tạm thời hoặc để tháo nội 
khí quản khỏi bộ hút đàm)  
- Các cỡ 14F.16F (OD: 4.7mm-5.3mm). Mã hóa màu 
theo kích cỡ.  
- Đóng gói vô trùng. Không Latex. không DEHP  
Hoặc tương đương Cái 300 

                  
1.740.000  

                    
130.500.000  

             
17.400.000  

                 
60.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

148 3 Ống thông hút đàm số 7 

Ống thông đặt từ đường mũi miệng nhằm mục đích 
hút dịch. máu tại các khoảng mũi. miệng và các 
khoang đường thở. 

Đóng gói: 
- 01 ống thông dài 37.5cm 
- Cỡ 7Fr 
- Chất liệu PVC Cái 2.000 

                  
1.040.000  

                      
78.000.000  

             
10.400.000  

                 
36.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

149 6 
Ống thông màng phổi có co 
nối đi kèm số 14 

Ống dẫn lưu màng phổi dùng để dẫn lưu hiệu quả sau 
phẫu thuật tim-lồng ngực 
- Đầu xa mở. tròn với mắt (lỗ) trơn mịn giảm tổn 
thương 

- Đường cản quang và vạch đánh dấu 2cm  từ mắt(lỗ) 
cuối  
- Ống PVC chống gẫy gập. mờ. mềm.. 
- Đầu nối có kích thước phù hợp để dễ dàng kết nối 
với hệ thống dẫn lưu  
* Size: 14F ( OD= 4.7mm). Chiều dài 450mm. 4 mắt 
(lỗ)  
* Vô trùng bằng EO. không chất độc. pyrogenic free Cái 100 

                     
126.000  

                        
9.450.000  

               
1.260.000  

                   
4.410.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

150 3 
Ống thông siêu âm lòng 
mạch các cỡ 

Dụng cụ siêu âm lòng mạch 5F có tần số 40MHz. 
chiều dài 135cm dùng cho máy siêu âm lòng mạch 
ILAB Cái 20 

                  
9.240.000  

                    
693.000.000  

             
92.400.000  

               
323.400.000  

 

151 6 

Ống thông tiểu 2 nhánh có 
bóng số 16. thể tích bóng 
30ml  

* Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone giúp 
thông tiểu hiệu quả và hạn chế khả năng tác nghẽn. 
* Làm bằng nhựa cao su thiên nhiên phủ silicon 

* 2 lỗ bên mềm mại. bóng đàn hồi siêu mỏng. có van 
một chiều ngăn vấn đề bóng tự phồng. tự xì hơi. 
* Số 16 FR.  tốc độ dòng trung bình từ 10ml/ph đến 
100ml/phút. Mã hóa màu theo size 
Hoặc tương đương Cái 300 

                     
108.000  

                        
8.100.000  

               
1.080.000  

                   
3.780.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

152 6 

Ống thông tiểu 2 nhánh 
thân phủ Silicon. có bóng 

các cỡ 

Ống thông tiểu 2 nhánh bao gồm: phễu bơm bóng. 
phễu dẫn lưu. phễu súc rửa. Được sử dụng trong các 
khoa tiết niệu. nội khoa. phẫu thuật. sản khoa và phụ 
khoa để dẫn lưu nước tiểu . Có thể sử dụng tối đa 14 

ngày 
-Vật liệu latex phủ silicone. PVC. ABS. Không chứa 
DEHP. không pyrogenic 
- Bóng dung tích lớn cân đối .đầu tip thẳng đảm bảo 
dòng chảy và cơ vòng tốt ngăn ngừa rò rỉ bàng quang 
- Đầu ống dày và cứng. Lỗ ống dẫn lưu lớn. mịn. Bề 
mặt ngoài trơn mịn.  
- Van cứng tự bịt kín dễ dàng bơm căng bóng và xã 

bóng. Trục ống thông chắc chắn để đạt hiệu quả khi 
chèn 
- Thể tích bóng 5-15ml 
- Mã hóa màu theo size   
- Kích cỡ: từ 6Fr đến10Fr. OD từ 2.0mm đến 3.3mm 
±0.3mm. Tổng chiều dài ống 270mm ± 10mm. Tốc 
độ dòng ≥ 10ml/phút (6Fr). ≥ 15ml/phút (8Fr). ≥ 
30ml/phút (10Fr) 

Hoặc tương đương Cái 700 

                     

252.000  

                      

18.900.000  

               

2.520.000  

                   

8.820.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

153 6 
Ống thông tiểu hai nhánh có 
bóng các cỡ 

Ống thông tiểu 2 nhánh bao gồm: phễu bơm bóng. 
phễu dẫn lưu. phễu súc rửa. Được sử dụng trong các 
khoa tiết niệu. nội khoa. phẫu thuật. sản khoa và phụ 
khoa để dẫn lưu nước tiểu . Có thể sử dụng tối đa 14 

ngày 
'-Vật liệu latex phủ silicone. PVC. ABS. Không chứa 
DEHP. không pyrogenic 
- Bóng dung tích lớn cân đối .đầu tip thẳng đảm bảo 
dòng chảy và cơ vòng tốt ngăn ngừa rò rỉ bàng quang 
- Đầu ống dày và cứng. Lỗ ống dẫn lưu lớn. mịn. Bề 
mặt ngoài trơn mịn.  
- Van cứng tự bịt kín dễ dàng bơm căng bóng và xã 

bóng. Trục ống thông chắc chắn để đạt hiệu quả khi 
chèn 
- Thể tích bóng 20-30ml 
- Mã hóa màu theo size   
- Kích cỡ: từ 12-14Fr (OD 4.0-4.7mm ±0.3mm). 
Tổng chiều dài ống 400mm ± 10mm. Tốc độ dòng ≥ 
50ml/phút.  
Hoặc tương dương Cái 1.500 

                     
900.000  

                      
67.500.000  

               
9.000.000  

                 
31.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

154 3 

Phổi nhân tạo cấp cứu 
Capiox EBS Circuit (hoặc 
tương đương) 

Diện tích màng lọc 2.5m². Vật liệu màng lọc: 
Polymethylpentene. Diện tích trao đổi nhiệt: 0.22m². 
Bộ phận trao đổi nhiệt: thép không gỉ. Tổng thể tích 
mồi máu: 620ml hoặc 740ml. Áp lực hoạt đồng tối đa 
1000 mmHg (133 kPa). Chiều dài dây dẫn: 1.7m hoặc 
2.5m. Lưu lượng tối đa: 7l/phút Bộ 10 

                
13.800.000  

                 
1.035.000.000  

           
138.000.000  

               
483.000.000  

 

155 6 
Sonde oxy hai nhánh dành 
cho trẻ sơ sinh (CH6) 

Chất liệu PVC y tế. không gây kích ứng. Dây dài 

min. 2m với lòng dẫn bên trong chống đứt và uốn 
cong Cái 600 

                     
252.000  

                      
18.900.000  

               
2.520.000  

                   
8.820.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

156 6 
Sonde oxy hai nhánh trẻ em 
(CH8) Sonde oxy hai nhánh trẻ em (CH8) Cái 600 

                       
78.000  

                        
5.850.000  

                  
780.000  

                   
2.730.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

157 2 

CChỉ khâu không tiêu tổng 
hợp. đa sợi. số 2/0. dài 
≥75cm phủ silicone. 2 kim 

tròn đầu nhọn. có miếng 
đêṃ (hoặc tương đương) 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đa sợi . Chỉ bằng 
Polyester số 2/0. dài ≥75cm phủ silicone. 2 kim tròn 
đầu nhọn CV-316. bằng kim Cardiopoint chống gãy 

dài 20mm. 1/2C. kim phủ silicon. Miếng đệm bằng 
PTFE: 7mm x 3m x 1.5mm. Tiệt khuẩn. Tép 468 

                  
9.341.280  

                    
700.596.000  

             
93.412.800  

               
326.944.800  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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yêu cầu 
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TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

158 1 

Chỉ  không tan đa sơị. số 
3/0. dài ≥75cm. kim tròn 
3/8C 18mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đa sợi polyester bao bằng silicone số 
3/0. dài ≥75cm. 2 kim tròn 3/8C 18mm.  Sợi 6.000 

                
16.200.000  

                 
1.215.000.000  

           
162.000.000  

               
567.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

159 6 

Chỉ khâu không tiêu dây 
chằng nhân tạo các cỡ. dài 
≥75cm. đường kính kim 
0.24-0.51mm  (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu dây chằng nhân tạo  
- Chỉ bằng expanded polytetrafluroethylene (ePTFE). 
số 2/0 - 5/0. dài ≥75cm. 
- 2 kim 3/8C hoặc 1/2C dài 13-25mm. đường kính 
kim 0.24-0.51mm 
- Tiệt khuẩn Tép 192 

                  
3.648.000  

                    
273.600.000  

             
36.480.000  

               
127.680.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

160 2 

Chỉ khâu không tiêu tổng 

hợp. đa sợi . Chỉ bằng 
Polyester số 2/0. dài ≥75cm 
phủ silicone (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đa sợi . Chỉ bằng 
Polyester số 2/0. dài ≥75cm phủ silicone. 2 kim tròn 
đầu nhọn CV-316. kim Cardiopoint chống gãy dài 
20mm 1/2C. kim phủ silicon. Tiệt khuẩn. Tép 720 

                
10.828.800  

                    
812.160.000  

           
108.288.000  

               
379.008.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

161 2 

Chỉ khâu không tiêu tổng 
hợp. đơn sợi. 5/0 dài 
≥90cm. 2 kim đầu tròn hoặc 

tương đương 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đơn sợi. Chỉ bằng 
Polypropylene. 5/0 dài ≥90cm. chịu lực suốt vòng 
đời. chất phủ polyethylene glycol . 2 kim tròn đầu 
tròn CV-23. bằng hợp kim Surgalloy dài 17mm. 

1/2C. kim phủ silicon. Tiệt khuẩn Tép 972 

                  

2.663.280  

                    

199.746.000  

             

26.632.800  

                 

93.214.800  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

162 2 

Chỉ khâu không tiêu tổng 
hợp. đơn sợi. khâu mạch 
máu số 6/0. dài ≥75cm 2 
kim tròn 9mm 3/8C. kim 
phủ silicon (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đơn sợi. khâu mạch 
máu.  
- Chỉ bằng Polypropylene. 6/0 dài ≥75cm. chịu lực 
suốt vòng đời. chất phủ polyethylene glycol 
- 2 Kim tròn đầu tròn CV-1. bằng hợp kim Surgalloy 
dài 9mm. 3/8C. kim phủ silicon. Tép 756 

                  
2.048.760  

                    
153.657.000  

             
20.487.600  

                 
71.706.600  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

163 4 

Chỉ khâu không tiêu. đơn 
sợi. nối mạch máu số 4/0. 
dài ≥90cm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu. đơn sợi. nối mạch máu 
- Chỉ bằng Polypropylene. 4/0. dài ≥90cm. chịu lực 
suốt vòng đời. chất phủ polyethylene glycol 
- 2 kim tròn đầu nhọn CV-15. bằng hợp kim 
Surgalloy. dài 17mm. 3/8C. kim phủ silicon. Tép 288 

                     
864.000  

                      
64.800.000  

               
8.640.000  

                 
30.240.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

164 4 

Chỉ khâu không tiêu. đơn 
sợi. nối mạch máu số 7/0. 
dài ≥60cm. 2 kim tròn đầu 

nhoṇ 8mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu. đơn sợi. nối mạch máu 
- Chỉ bằng Polypropylene. 7/0. dài ≥60cm. chịu lực 
suốt vòng đời. chất phủ polyethylene glycol 

- 2 kim tròn đầu nhọn CV-35. bằng Cardiopoint. 
8mm. 3/8C. kim phủ silicon. Tép 720 

                  
2.160.000  

                    
162.000.000  

             
21.600.000  

                 
75.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Hơp̣ đồng 
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165 1 

Chỉ khâu không tiêu. đơn 
sợi. nối mạch máu số 7/0. 
dài ≥60cm. 2 kim tròn đầu 

nhọn.6mm. 3/8C. kim phủ 
silicon (hoặc tương đương) 

Chỉ khâu không tiêu. đơn sợi. nối mạch máu 
- Chỉ bằng Polypropylene. 7/0. dài ≥60cm. chịu lực 
suốt vòng đời. chất phủ polyethylene glycol 

- 2 kim tròn đầu nhọn MV-135-5. bằng Surgalloy. 
6mm. 3/8C. kim phủ silicon. Tép 180 

                  
3.558.600  

                    
266.895.000  

             
35.586.000  

               
124.551.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

166 2 

Chỉ khâu không tiêu. đơn 
sợi. nối mạch máu. 4/0. dài 
≥90cm. 2 kim tròn đầu nhoṇ 
hoặc tương đương 

Chỉ khâu không tiêu. đơn sợi. nối mạch máu. Chỉ 
bằng Polypropylene. 4/0. dài ≥90cm. chịu lực suốt 
vòng đời. chất phủ polyethylene glycol. 2 kim tròn 
đầu nhọn CV-25. bằng Surgalloy. 22mm. 1/2C. kim 
phủ silicon.  Tiệt khuẩn. Tép 1.200 

                  
3.376.800  

                    
253.260.000  

             
33.768.000  

               
118.188.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

167 2 

Chỉ khâu không tiêu. đơn 
sợi. nối mạch máu. 8/0. dài 
≥60cm. 2 kim tròn đầu nhọn 
hoặc tương đương 

Chỉ khâu không tiêu. đơn sợi. nối mạch máu. Chỉ 
bằng Polypropylene. 8/0. dài ≥60cm. chịu lực suốt 
vòng đời. chất phủ polyethylene glycol. 2 kim tròn 
đầu nhọn MV-135-5. bằng Surgalloy. 6mm. 3/8C. 
kim phủ silicon. Tiệt khuẩn Tép 1.296 

                
11.430.720  

                    
857.304.000  

           
114.307.200  

               
400.075.200  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

168 1 

Chỉ khâu tiêu chậm. đơn sợi 

tổng hợp số 7.0.sợi chỉ dài 
≥60cm. 2 kim tròn đầu nhọn 
≥9mm (hoặc tương đương) 

Chỉ khâu tiêu chậm. đơn sợi tổng hợp 
- Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của 
glycolic acid và trimethylene carbonate. số 7/0. sợi 

chỉ dài ≥60cm. tan hoàn toàn sau 180 ngày. 
- 2 kim tròn đầu nhọn CV-1. bằng Surgalloy. 3/8C 
dài ≥9mm. kim phủ silicone. Tép 72 

                     
806.400  

                      
60.480.000  

               
8.064.000  

                 
28.224.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

169 1 

Chỉ khâu tiêu chậm. đơn sợi 
tổng hợp. số 7/0. sợi chỉ dài 
≥60cm. 2 kim tròn đầu nhọn 

3/8C dài ≥9mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu tiêu chậm. đơn sợi tổng hợp 
- Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của 
glycolic acid và trimethylene carbonate. số 7/0. sợi 
chỉ dài ≥60cm. tan hoàn toàn sau 180 ngày. 

- 2 kim tròn đầu nhọn CV-1. bằng Surgalloy. 3/8C 
dài ≥9mm. kim phủ silicone. Tép 46 

                     
515.200  

                      
38.640.000  

               
5.152.000  

                 
18.032.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

170 4 

Chỉ không tan đa sợi số 0 
dài 75cm kim tam giác hoặc 
tương đương 

Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng 
silicone. Kim làm bằng thép không gỉ. Cỡ chỉ số 0 dài 
≥75cm. kim tam giác 3/8C 26mm.  Sợi 3.720 

                  
1.413.600  

                    
106.020.000  

             
14.136.000  

                 
49.476.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

171 1 

Chỉ không tan đơn sợi phức 
hợp số 5/0.  chỉ dài ≥90cm. 

2 kim tròn 1/2 vòng tròn 
HR 17mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + 
Polyethylene (95/5). số 5/0. chỉ dài ≥90cm. 2 kim 

tròn 1/2 vòng tròn HR 17mm. công nghệ kim CV 
Pass. làm bằng thép không gỉ phủ silicon. lực căng 
kéo nút thắt 7.16N Tép 180 

                     
558.000  

                      
41.850.000  

               
5.580.000  

                 
19.530.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LƯC̣ KINH 

NGHIÊṂ 
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mẫu khi có 
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172 1 

Chỉ không tan đơn sợi phức 
hợp số 8/0. chỉ dài ≥60cm. 
2 kim tròn 3/8 vòng tròn 
DR 6mm (hoặc tương 

đương) 

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + 
Polyethylene (95/5). số 8/0. chỉ dài ≥60cm. 2 kim 
tròn 3/8 vòng tròn DR 6mm. kim làm bằng thép 
không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. lực căng 

kéo nút thắt 1.08N. Tép 72 

                     

792.000  

                      

59.400.000  

               

7.920.000  

                 

27.720.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

173 1 

Chỉ không tan đơn sợi phức 
hợp. số 4/0. chỉ dài ≥90cm. 
2 kim tròn 1/2 vòng tròn 
HR 17mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + 
Polyethylene (95/5). số 4/0. chỉ dài ≥90cm. 2 kim 
tròn 1/2 vòng tròn HR 17mm. kim làm bằng thép 
không gỉ phủ silicon. lực căng kéo nút thắt 11.58N Sợi 648 

                  
1.684.800  

                    
126.360.000  

             
16.848.000  

                 
58.968.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

174 1 

Chỉ không tan đơn sợi phức 
hợp. số 5/0. chỉ dài ≥75cm. 
2 kim tròn 3/8 vòng tròn 
DR 13mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + 
Polyethylene (95/5). số 5/0. chỉ dài ≥75cm. 2 kim 
tròn 3/8 vòng tròn DR 13mm. kim làm bằng thép 
không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. lực căng 
kéo nút thắt 7.16N Tép 648 

                  
1.814.400  

                    
136.080.000  

             
18.144.000  

                 
63.504.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

175 1 

Chỉ không tan đơn sợi phức 
hợp. số 6/0. chỉ dài ≥75cm. 
2 kim tròn 3/8 vòng tròn 

DR 10mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + 
Polyethylene (95/5). số 6/0. chỉ dài ≥75cm. 2 kim 
tròn 3/8 vòng tròn DR 10mm. công nghệ kim CV 

Pass. làm bằng thép không gỉ phủ silicon. lực căng 
kéo nút thắt 3.53N Tép 180 

                     
473.400  

                      
35.505.000  

               
4.734.000  

                 
16.569.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

176 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 
5/0. dài ≥75cm. 2 kim tròn 
1/2C 18mm hoặc tương 
đương 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 5/0. dài 
≥75cm. 2 kim tròn đầu tròn 18mm. 1/2C Sợi 4.840 

                
12.584.000  

                    
943.800.000  

           
125.840.000  

               
440.440.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

177 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 

5/0. dài ≥80cm. 1 kim tròn 
3/8C 16mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 5/0. 
dài ≥80cm. 1 kim tròn 3/8C 16mm.  Sợi 2.000 

                  
3.800.000  

                    
285.000.000  

             
38.000.000  

               
133.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

178 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 
5/0. dài ≥80cm. 2 kim tròn 
3/8C 16mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 5/0. 
dài ≥80cm. 2 kim tròn 3/8C 16mm.  Sợi 1.000 

                  
2.600.000  

                    
195.000.000  

             
26.000.000  

                 
91.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

179 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 
6/0 dài 60cm 2 kim tròn 
3/8C 10mm hoặc tương 
đương 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 6/0. dài 
≥60cm. 2 kim tròn đầu tròn 10mm. 3/8C Sợi 860 

                  
2.838.000  

                    
212.850.000  

             
28.380.000  

                 
99.330.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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180 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 
7/0 dài ≥60cm 2 kim tròn 
3/8C 6.4mm hoặc tương 
đương 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 7/0. dài 
≥60cm. 2 kim tròn đầu tròn 6.4mm. 3/8C. Sợi 360 

                  
2.952.000  

                    
221.400.000  

             
29.520.000  

               
103.320.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

181 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 
7/0. dài ≥60cm. 2 kim tròn 
3/8C dài 8mm. Kim tròn 
màu đen (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sơị polypropylen số 7/0 dài 
≥60cm. 2 kim tròn 3/8C dài 8mm. Kim tròn màu đen Sợi 120 

                     
504.000  

                      
37.800.000  

               
5.040.000  

                 
17.640.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

182 1 

Chỉ không tan đơn sợi số 

8/0. dài ≥60cm. 2 kim tròn 
đầu tròn màu đen 6.4mm. 
3/8C (hoặc tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 8/0. dài 
≥60cm. 2 kim tròn đầu tròn màu đen 6.4mm. 3/8C Sợi 400 

                  
3.760.000  

                    
282.000.000  

             
37.600.000  

               
131.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

183 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
2/0. dài ≥120cm. 2 kim tròn 
đầu cắt 26mm. 1/2C (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 2/0. dài 
≥120cm. 2 kim tròn đầu cắt 26mm. 1/2C Sợi 180 

                     
594.000  

                      
44.550.000  

               
5.940.000  

                 
20.790.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

184 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
3/0. dài ≥80cm. 1 kim tròn 
3/8C 25mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 3/0. 
dài ≥80cm. 1 kim tròn 3/8C 25mm. Sợi 280 

                     
532.000  

                      
39.900.000  

               
5.320.000  

                 
18.620.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

185 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
3/0. dài ≥90cm. 2 kim tròn 
đầu tròn 26mm. 1/2C (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 3/0. dài 
≥90cm. 2 kim tròn đầu tròn 26mm. 1/2C Sợi 2.600 

                  
5.720.000  

                    
429.000.000  

             
57.200.000  

               
200.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

186 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
4/0. dài ≥80cm. 1 kim tròn 
3/8C 16mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 4/0. 
dài ≥80cm. 1 kim tròn 3/8C 16mm.  Sợi 361 

                     
577.600  

                      
43.320.000  

               
5.776.000  

                 
20.216.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

187 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
4/0. dài ≥80cm. 2 kim tròn 
3/8C 16mm (hoặc tương 

đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 4/0. 

dài ≥80cm. 2 kim tròn 3/8C 16mm.  Sợi 720 

                  

1.728.000  

                    

129.600.000  

             

17.280.000  

                 

60.480.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

188 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
4/0. dài ≥90cm. 2 kim tròn 
đầu tròn 22mm. 1/2C hoặc 
tương đương 

Chỉ không tan đơn sợi polypropylene. số 4/0. dài 
≥90cm. 2 kim tròn đầu tròn 22mm. 1/2C Sợi 480 

                  
1.248.000  

                      
93.600.000  

             
12.480.000  

                 
43.680.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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yêu cầu 
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189 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
5/0. dài ≥80cm. 2 kim tròn 
đầu cắt 3/8C 12mm. pledget 
2x3.5mm (hoặc tương 

đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 5/0. 
dài ≥80cm. 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 12mm. pledget 

2x3.5mm.  Sợi 1.200 

                  

4.080.000  

                    

306.000.000  

             

40.800.000  

               

142.800.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

190 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
5/0. dài ≥80cm. 2 kim tròn 
đầu cắt 3/8C 13mm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 5/0. 
dài ≥80cm. 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 13mm.  Sợi 2.340 

                  
7.956.000  

                    
596.700.000  

             
79.560.000  

               
278.460.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

191 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 

6/0. dài ≥80cm. 1 kim tròn 
3/8C 12mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 6/0. 
dài ≥80cm. 1 kim tròn 3/8C 12mm.  Sợi 108 

                     
237.600  

                      
17.820.000  

               
2.376.000  

                   
8.316.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

192 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
6/0. dài ≥80cm. 2 kim tròn 
3/8C 10mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 6/0. 
dài ≥80cm. 2 kim tròn 3/8C 10mm. pledget 
2x3.5mm.  Sợi 1.300 

                  
4.940.000  

                    
370.500.000  

             
49.400.000  

               
172.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

193 1 

Chỉ không tan đơn sợi. số 
6/0. dài ≥80cm. 2 kim tròn 
3/8C 12mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated. số 6/0. 
dài ≥80cm. 2 kim tròn 3/8C 12mm. Sợi 360 

                  
1.296.000  

                      
97.200.000  

             
12.960.000  

                 
45.360.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

194 4 

Chỉ không tan đơn sợi. Cỡ 
chỉ số 3/0 dài ≥75cm. kim 
tam giác 3/8C 20mm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6. Kim làm bằng 
thép không gỉ . Cỡ chỉ số 3/0 dài ≥75cm. kim tam 
giác 3/8C 20mm.  Sợi 1.440 

                     
316.800  

                      
23.760.000  

               
3.168.000  

                 
11.088.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

195 1 

Chỉ không tan tổng hợp đa 
sợi số 2/0. dài ≥75cm. 2 
kim tròn. có miếng đệm 
(hoặc tương đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester. áo bao 
silicone số 2/0.  tép 08 sợi 04 xanh + 04 trắng.  dài 
≥75cm. 2 kim tròn. 1/2 vòng tròn HR 22mm. làm 
bằng thép không gỉ. khoan bằng laser. phủ silicone. 
Lực căng kéo nút thắt 28.06 N. Miếng đệm Firm PF6 
100% PTFE.  Tép 45 

                  
1.170.000  

                      
87.750.000  

             
11.700.000  

                 
40.950.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

196 1 

Chỉ không tan tổng hợp đa 
sợi. dài ≥75cm. 2 kim x 
HR17b (hoặc tương đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0. tép 

08 sợi 04 xanh + 04 trắng. dài ≥75cm. 2 kim x 
HR17b. kim đen chất liệu thép 300. khoan bằng laser 
phủ silicone Tép 72 

                  
1.296.000  

                      
97.200.000  

             
12.960.000  

                 
45.360.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Nguồn lưc̣ tài 
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197 1 

Chỉ không tan tổng hợp đơn 
sợi 6/66. số 2/0. dài ≥75cm. 
kim tam giác. 3/8 vòng tròn 
DS 30mm (hoặc tương 

đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66. số 
2/0. dài ≥75cm. kim tam giác. 3/8 vòng tròn DS 
30mm. làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Lực căng 

kéo nút thắt 15.50N.  Tép 360 

                     

180.000  

                      

13.500.000  

               

1.800.000  

                   

6.300.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

198 1 

Chỉ không tan tổng hợp đơn 
sợi số 4/0 dài ≥75cm. 2 kim 
tròn đầu tròn (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 
dài ≥75cm. 2 kim tròn đầu tròn B-14 dài 22mm 3/8 
vòng tròn Tép 180 

                     
482.400  

                      
36.180.000  

               
4.824.000  

                 
16.884.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

199 1 

Chỉ không tan tổng hợp đơn 

sợi số 5/0. dài ≥90cm. 2 
kim tròn màu đen dài 17mm 
1/2 vòng tròn(hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 
dài ≥90cm. 2 kim tròn màu đen Visi-black BB dài 
17mm 1/2 vòng tròn Tép 180 

                     
549.000  

                      
41.175.000  

               
5.490.000  

                 
19.215.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

200 1 

Chỉ không tan tổng hợp đơn 
sợi số 7/0 dài ≥60cm. 2 kim 
tròn đầu tròn Everpoint 
BV175-6 dài 8mm 3/8 vòng 

tròn (hoặc tương đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 
dài ≥60cm. 2 kim tròn đầu tròn Everpoint BV175-6 

dài 8mm 3/8 vòng tròn. Tép 120 

                     

888.000  

                      

66.600.000  

               

8.880.000  

                 

31.080.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

201 1 

Chỉ không tan tổng hợp đơn 
sợi số 8/0 dài ≥60cm. 2 kim 
tròn đầu tròn Everpoint 
BV130-5 dài 6.5mm 3/8 
vòng tròn (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 
dài ≥60cm. 2 kim tròn đầu tròn Everpoint BV130-5 
dài 6.5mm 3/8 vòng tròn. Tép 120 

                  
1.680.000  

                    
126.000.000  

             
16.800.000  

                 
58.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

202 4 

Chỉ không tan tổng hợp đơn 
sợi. số 2/0.dài ≥75cm. kim 
tam giác 3/8C 30mm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6. Kim làm bằng 
thép không gỉ. Cỡ chỉ số 2/0 dài ≥75cm. kim tam giác 
3/8C 30mm.  Sợi 252 

                       
75.600  

                        
5.670.000  

                  
756.000  

                   
2.646.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

203 3 

Chỉ không tan tổng hợp sợi 
bện số 3/0. dài ≥75cm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicone. số 3/0. 
dài ≥75cm. 1 kim tròn 3/8C dài 20mm.  Sợi 2.500 

                  
3.500.000  

                    
262.500.000  

             
35.000.000  

               
122.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

204 3 

Chỉ không tan tổng hợp sợi 
bện số 4/0. dài ≥75cm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicone. số 4/0. 
dài ≥75cm. 1 kim tròn 3/8C. 16mm.  Sợi 2.000 

                  
2.920.000  

                    
219.000.000  

             
29.200.000  

               
102.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

205 5 

Chỉ không tan tự nhiên silk 
số 0. dài ≥75 cm. kim tam 
giác 3/8c (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan tự nhiên silk số 0. dài ≥75 cm. kim tam 
giác 3/8c. dài 26 mm.  Kim thép 302 phủ silicon Sợi 1.440 

                     
576.000  

                      
43.200.000  

               
5.760.000  

                 
20.160.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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206 5 

Chỉ không tan tự nhiên silk 
số 1. không kim. 13 sợi x 

≥60 cm (hoặc tương đương) 

Chỉ không tan tự nhiên silk số 1. không kim. 13 sợi x 
≥60 cm.  Chất liệu:  từ một dạng protein hữu cơ - 
chiết xuất từ kén tằm Bombyx Mori. có tráng phủ 

một lớp sáp (wax) hoặc silicon Tép 2.016 

                     

846.720  

                      

63.504.000  

               

8.467.200  

                 

29.635.200  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

207 4 

Chỉ không tan tự nhiên số 
2/0. dài ≥75cm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng 
silicone. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420. 302. 
Cỡ chỉ số 2/0 dài ≥75cm. kim tròn 1/2C 26mm.  Sợi 1.440 

                     
345.600  

                      
25.920.000  

               
3.456.000  

                 
12.096.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

208 4 

Chỉ may da 1 kim tam giác 
hoặc tương đương hoăc̣ 
tương đương 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6. Kim làm bằng 
thép không gỉ. Cỡ chỉ số 1 dài ≥75cm. kim tam giác 
3/8C 40mm.  Sợi 420 

                     
126.000  

                        
9.450.000  

               
1.260.000  

                   
4.410.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

209 5 

Chỉ may da 2/0 kim tam 
giác. dài ≥75 cm (hoăc̣ 
tương đương) 

Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0. dài ≥75 cm. kim 
tam giác 3/8c. dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy 100% 
sợi HDPE bền dai. chống rách. ngăn khuẩn hiệu quả. 
Kim thép 302 phủ silicon Sợi 320 

                     
121.600  

                        
9.120.000  

               
1.216.000  

                   
4.256.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

210 4 
Chỉ may da số 2/0 kim tam 
giác hoặc tương đương 

Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng 
silicone. Kim làm bằng thép không gỉ . Cỡ chỉ số 2/0 
dài ≥75cm. kim tam giác 3/8C 24mm.  Sợi 1.224 

                     
391.680  

                      
29.376.000  

               
3.916.800  

                 
13.708.800  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

211 3 

Chỉ phẫu thuật tim không 
tan đơn sợi số 3/0. dài 
≥90cm. kim tam giác 3/8C 
30mm (hoặc tương đương) 

Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6 số 3/0. dài 
≥90cm. kim tam giác 3/8C 30mm.  Sợi 936 

                     
767.520  

                      
57.564.000  

               
7.675.200  

                 
26.863.200  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

212 2 

Chỉ phẫu thuật tim không 

tiêu số 6-0 (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đơn sợi. Chỉ bằng 
Polypropylene. 6/0 dài ≥60cm. chịu lực suốt vòng 
đời. chất phủ polyethylene glycol. 2 Kim tròn đầu 

tròn CV-20. bằng hợp kim Surgalloy dài 10mm. 
1/2C. kim phủ silicon. Tiệt khuẩn. Tép 288 

                     
806.400  

                      
60.480.000  

               
8.064.000  

                 
28.224.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

213 3 

Chỉ tan nhanh tổng hợp đa 
sợi số 4/0. dài ≥75cm. kim 
tam giác 3/8C 16mm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ tan nhanh đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-
caprolactone. số 4/0. dài ≥75cm. kim tam giác 16mm. 
3/8C. Giữ vết mổ 10-14 ngày. tan hoàn toàn sau 42 
ngày. Sức căng còn lại 40% sau 7 ngày.  Sợi 2.400 

                  
3.840.000  

                    
288.000.000  

             
38.400.000  

               
134.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

214 1 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 
0. dài ≥90cm. kim tròn 1/2C 
40mm (hoặc tương đương) 

Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-

caprolactone. số 0. dài ≥90cm. kim tròn đầu tròn 
40mm. 1/2C. Giữ vết mổ 28-35 ngày. tan hoàn toàn 
sau 60-90 ngày. Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày.  Sợi 4.380 

                  
6.570.000  

                    
492.750.000  

             
65.700.000  

               
229.950.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

215 1 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 
2/0. dài ≥75cm. kim tròn 
1/2C 26mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-
caprolactone. số 2/0. dài ≥75cm. kim tròn đầu tròn 
26mm. 1/2C. Giữ vết mổ 28-35 ngày. tan hoàn toàn 
60-90 ngày. Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày. Sợi 800 

                  
1.136.000  

                      
85.200.000  

             
11.360.000  

                 
39.760.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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216 1 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 
3/0. dài ≥75cm. kim tròn 
1/2C 26mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-
caprolactone. số 3/0. dài ≥75cm. kim tròn đầu tròn 
26mm. 1/2C. Giữ vết mổ 28-35 ngày. tan hoàn toàn 
60-90 ngày. Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày.  Sợi 3.000 

                  
4.200.000  

                    
315.000.000  

             
42.000.000  

               
147.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

217 1 

Chỉ tan tổng hơp̣ đa sợi. số 
1. dài ≥ 90cm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly 
(glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt. số 1. chỉ dài ≥90 
cm. kim tròn thân dày. 1/2 vòng tròn HR 40mm. làm 
bằng thép không gỉ phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 
66.30N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày. 
tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Tép 360 

                     
619.200  

                      
46.440.000  

               
6.192.000  

                 
21.672.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

218 1 

Chỉ tan tổng hơp̣ đa sơị. số 
3/0. dài ≥ 70cm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly 
(glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt. số 3/0. chỉ dài 

≥70 cm. kim tròn 1/2 vòng tròn HR 26mm. làm bằng 
thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. Lực 
căng kéo nút thắt 22.04N. Sức căng kéo giảm 40 - 
50% sau 21 ngày. tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày Tép 180 

                     
252.000  

                      
18.900.000  

               
2.520.000  

                   
8.820.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

219 1 

Chỉ tan tổng hơp̣ đơn sợi. số 
4/0. dài ≥45cm (hoặc tương 

đương) 

Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% 
Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 
4/0. chỉ dài ≥ 45cm. thân kim hình thang có khắc 
micro. đầu micro DGMP 19mm. kim Dermaslide. 

thép không gỉ 300. phủ silicone. Tép 504 

                     

957.600  

                      

71.820.000  

               

9.576.000  

                 

33.516.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

220 1 

Chỉ thay van không tiêu. sơị 
bêṇ số 2/0. dài ≥90cm hoăc̣ 
tương đương 

Chỉ thay van tim không tiêu sợi bện polyester bao 
bằng silicon số 2/0. dài ≥90cm. kim tròn 1/2C 18mm. 
pledget 3x5. tép 10 sợi: 5 xanh. 5 trắng  Sợi 360 

                     
950.400  

                      
71.280.000  

               
9.504.000  

                 
33.264.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

221 1 

Chỉ thay van tim sợi bện số 
2/0 dài ≥75cm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ thay van tim không tan sợi bện polyester bao 
bằng silicon số 2/0. dài ≥75cm. kim tròn 1/2C 18mm. 
tép 10 : sợi 5 xanh 5 trắng Sợi 3.780 

                  
9.828.000  

                    
737.100.000  

             
98.280.000  

               
343.980.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

222 2 

Chỉ thay van tim sợi bện số 
2/0. dài  ≥75cm. kim tròn 
đầu cắt 1/2 20mm (hoặc 
tương đương) 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đa sợi 
- Chỉ bằng Polyester số 2/0. dài ≥75cm phủ silicone. 
- 2 kim tròn đầu nhọn CV-316. kim Cardiopoint 
chống gãy dài 20mm. 1/2C. kim phủ silicon. 
- Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m x 1.5mm 
- Tiệt khuẩn Tép 1.000 

                  
2.600.000  

                    
195.000.000  

             
26.000.000  

                 
91.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

223 1 

Chỉ thay van tim sợi bện số 
2/0. dài ≥ 75cm. kim tròn 
1/2C 18mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đa sợi polyester bao bằng silicone số 
2/0. dài ≥75cm. 2 kim tròn 1/2C 18mm. tép 10 sợi: 5 
xanh. 5 trắng.  Sợi 4.560 

                  
8.937.600  

                    
670.320.000  

             
89.376.000  

               
312.816.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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NGHIÊṂ 
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Nguồn lưc̣ tài 
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224 1 

Chỉ thay van tim sợi bện số 
2/0. dài ≥ 90cm. kim tròn 
3/8C 20mm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đa sợi polyester bao bằng silicone số 
2/0. dài ≥90cm. 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 20mm. 
pledget 3x5mm. tép 10: sợi 5 xanh 5 trắng.  Sợi 7.000 

                
19.600.000  

                 
1.470.000.000  

           
196.000.000  

               
686.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

225 1 

Chỉ thay van tim sợi bện số 
2/0. dài ≥90cm. (hoặc tương 
đương) 

Chỉ không tan đa sợi polyester bao bằng silicone số 
2/0. dài ≥90cm. 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 20mm. tép 
10: sợi 5 xanh. 5 trắng.  Sợi 10.000 

                
26.000.000  

                 
1.950.000.000  

           
260.000.000  

               
910.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

226 2 

Chỉ thay van tim sợi bện số 

3/0. dài ≥75cm (hoặc tương 
đương) 

Chỉ khâu không tiêu tổng hợp. đa sợi  
- Chỉ bằng Polyester. 3/0. dài ≥75cm phủ silicone. 
- 2 kim tròn đầu nhọn Nucoat CV-307. kim 

Cardiopoint chống gãy 16mm. 1/2C 
- Tiệt khuẩn Tép 288 

                     
547.200  

                      
41.040.000  

               
5.472.000  

                 
19.152.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

227 3 

Chỉ thép điện cực 3/0. 2 sợi: 
1 sợi xanh và 1 sợi trắng dài 
≥60cm hoặc tương đương 

Chỉ thép điện cực 3/0. ≥60cm. 2 đầu kim. 2 sợi: 1 sợi 
xanh và 1 sợi trắng dài ≥60cm. 02 đầu kim 
HR17/GS65v. kim phủ silicon áo bao Polyetylen 
Blue Tép 2.376 

                
24.235.200  

                 
1.817.640.000  

           
242.352.000  

               
848.232.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

228 1 

Chỉ thép số 1. kim tròn đầu 

cắt 3 măṭ (hoặc tương 
đương) 

Chỉ thép không gỉ. số 1. dài ≥45cm. kim tròn đầu cắt 
3 mặt dễ xuyên mô xương ức. kim dài 25mm. 1/2C.  Sợi 460 

                  
1.472.000  

                    
110.400.000  

             
14.720.000  

                 
51.520.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

229 1 

Chỉ thép số 3. kim tròn đầu 
cắt 3 măṭ (hoặc tương 
đương) 

Chỉ thép không gỉ số 3. dài ≥45cm. kim tròn đầu cắt 3 
mặt dễ xuyên mô xương ức. kim dài 40mm. 1/2C. Sợi 250 

                     
800.000  

                      
60.000.000  

               
8.000.000  

                 
28.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

230 1 

Chỉ thép số 5. kim tròn 1/2 
vòng tròn dài 48mm (hoặc 

tương đương) 

Chỉ thép đơn sợi số 5. chất liệu 316L chỉ dài ≥45cm. 
kim tròn 1/2 vòng tròn dài 48mm. Giá trị trung bình 

lực căng kéo ≥ 11.40 Kgf. Tép 180 

                  

1.584.000  

                    

118.800.000  

             

15.840.000  

                 

55.440.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

231 1 

Chỉ thép số 5. kim tròn đầu 
cắt 3 măṭ (hoặc tương 
đương) 

Chỉ thép không gỉ số 5. dài ≥45cm. kim tròn đầu cắt 3 
mặt dễ xuyên mô xương ức. kim dài 48mm. 1/2C. Sợi 2.110 

                  
4.220.000  

                    
316.500.000  

             
42.200.000  

               
147.700.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

232 2 
Chỉ thép số 7. 2 sợi dài 
≥45cm (hoặc tương đương) 

Chỉ bằng thép không gỉ 316L số 7. 2 sợi dài ≥45cm. 
chịu lực suốt vòng đời. tiêu chuẩn ASTM F138. Kim 
tròn đầu cắt KV-40. dài 48mm. 1/2C. Tiệt khuẩn Tép 420 

                  
3.360.000  

                    
252.000.000  

             
33.600.000  

               
117.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

233 1 

Chỉ thép số 7. kim tròn đầu 
cắt 3 măṭ (hoặc tương 
đương) 

Chỉ thép không gỉ số 7. dài ≥45cm. kim tròn đầu cắt 3 
mặt dễ xuyên mô xương ức. kim dài 48mm. 1/2C.  Sợi 2.170 

                  
9.548.000  

                    
716.100.000  

             
95.480.000  

               
334.180.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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234 1 

Clip kẹp mạch máu 2 thì 
loại trung bình (hoặc tương 

đương) 

Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất. thân 
hình chữ V  
- Cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch 
máu. Thân clip bám chặt vào ngàm kìm mang 

- Chiều cao clip đóng 5.6 mm Cái 360 

                     

396.000  

                      

29.700.000  

               

3.960.000  

                 

13.860.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

235 3 Dao mổ các số 

Lưỡi dao số 11. bằng thép y tế không gỉ. sắc mảnh. 
đầu mũi dao nhọn bén. đóng gói từng cái. vô trùng 
bằng tia Gamma 
Hoặc tương đương Cái 16.000 

                  
1.760.000  

                    
132.000.000  

             
17.600.000  

                 
61.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

236 3 

Dao mổ điện. tay dao có 2 

nút bấm. 3 chân sử dụng 1 
lần 

Dao mổ điện. tay dao có 2 nút bấm. 3 chân sử dụng 1 
lần Cái 350 

                     
630.000  

                      
47.250.000  

               
6.300.000  

                 
22.050.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

237 1 
Dụng cụ khâu đóng mạch 
máu bằng chỉ  

Dụng cụ khâu đóng mạch bằng chỉ. có nút thắt sẵn 
chỉ. kích cỡ 5F-21F. loại Perclose Proglide Cái 30 

                  
4.770.000  

                    
357.750.000  

             
47.700.000  

               
166.950.000  

 

238 1 
Lưỡi dao rạch vi phẫu cho 
mắt 15 độ 

Dao chọc tiền phòng 15 độ bằng thép không gỉ. cạnh 
mài ngang. 2 mặt vát 
Lưỡi dao thẳng và siêu bén giúp tối ưu hóa rạch 

semilaminar và rạch chọc tiền phòng vùng củng mạc 
và giác mạc.  Cái 500 

                  
1.000.000  

                      
75.000.000  

             
10.000.000  

                 
35.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

239 5 Áo phẫu thuật (free size) Áo phẫu thuật (free size) Cái 10.000 
                  

4.000.000  
                    

300.000.000  
             

40.000.000  
               

140.000.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

240 3 Áo phẫu thuật cao cấp L 

Áo phẫu thuật cao cấp L. Làm bằng vải không dệt 
cao cấp chống thấm nước. 
Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. 

 01 Áo phẫu thuật cao cấp L: 130 (l) x 150 w 
 02 Khăn thấm 30cm x 40 cm  
01 Giấy gói tiệt trùng 50cm  x 55cm Cái 8.200 

                
13.284.000  

                    
996.300.000  

           
132.840.000  

               
464.940.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

241 3 Áo phẫu thuật cao cấp M 

Áo phẫu thuật cao cấp M. Làm bằng vải không dệt 
cao cấp chống thấm nước  
Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. 
 01 Áo phẫu thuật cao cấp M: 120 (l) x 140 (w) 

 02 Khăn thấm 30cm x 40cm 
Giấy gói tiệt trùng 50cm x 55cm Cái 3.000 

                  
4.500.000  

                    
337.500.000  

             
45.000.000  

               
157.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 
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242 3 

Áo phẫu thuật L. Làm bằng 
vải không dệt 3 lớp chống 
thấm. 

 Được cấu tạo từ vải không dệt cao cấp 5 lớp. không 
thấm nước. chống thấm cồn. chống tĩnh điện. 
Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. 

Áo phẫu thuật L:130 (l) x 150 (w) 
 02 Khăn thấm 30cm x 40cm  
 01 Giấy gói tiệt trùng 50cm x 55cm  Cái 10.000 

                  
8.000.000  

                    
600.000.000  

             
80.000.000  

               
280.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

243 5 Bao giày y tế 
Bao giày y tế. Vải PP không dệt. Dây thun cổ giày 
chắc chắn. co dãn tốt Đôi 10.000 

                     
420.000  

                      
31.500.000  

               
4.200.000  

                 
14.700.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

244 3 Bộ áo tắm mổ bảo vệ 

 01: Quần Cấu tạo từ vải không dệt cao cấp 5 lớp. 

không thấm nước. chống tĩnh điện 
01 : Áo Cấu tạo từ vải không dệt cao cấp 5 lớp. 
không thấm nước. chống tĩnh điện Bộ 1.000 

                     
480.000  

                      
36.000.000  

               
4.800.000  

                 
16.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

245 3 Bộ khăn chụp mạch vành C 

Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 
43gsm . có vùng thấm hút với chất liệu vải thấm 
130gsm 
Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. 
Bộ khăn gồm:  
-1x  Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm 
SMMMS 200x 240 cm  
- 1x Khăn chụp mạch vành 220x370 cm  được cấu 

tạo từ vải không dệt SMMMS  không thấm nước. 
không thấm cồn. chống tĩnh điện. Hai bên khăn được 
thiết kế bằng chất liệu trong suốt giúp nhìn được các 
máy điều khiển. tại vùng phẫu trường có vùng thấm 
hút đặt biệt 130gsm. có phần màng phẫu thuật bằng 
polyurethane. lỗ đùi kích thước 13cm. lỗ trên màng 
phẫu thuật 7cm. 
- 1x  Bao chụp đầu đèn đường kính 60cm 

- 1x Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 150x180cm 
 -1x Tấm phủ chắn chì 150x180 cm 
- 1x Bao kính chắn chì : 100cm x 120cm 
- 1x Bao đựng remote 10x26cm 
-1x Khăn lót 50x60cm 
Hoặ tương đương Bộ 2.000 

                
11.600.000  

                    
870.000.000  

           
116.000.000  

               
406.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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246 3 
Bộ khăn chụp mạch vành 
kèm 2 áo phẫu thuật 

Khăn chụp mạch vành (đùi và tay) A3240 x 370 x1 
- Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp không 
thấm nước. tại vùng phẫu trường có vùng thấm hút 
đặt biệt. hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu 
trong suốt nhằm giúp phẫu thuật viên có thể nhìn thấy 
bàn điều khiển 
- Màng phẫu thuật che phủ toàn bộ lỗ đùi và lỗ tay. 

tạo vùng vô trùng trên da 
- Lỗ đùi kích thước D 13 cm 
- Lỗ tay kích thước D 8 cm 
 01 Khăn trải bàn dụng cụ :200 x 240 
Bao chụp đầu đèn S Ø 55x1 Màng PE trong với dây 
thun co giãn ở miệng 
 01 Tấm phủ chắn chì 150 x 180cm 
01 Bao kính chắn chì 80 (w) x 90 (l) 

Bao remote 10 x 26x 1 Túi PE có nắp keo 
 01 Khăn đa dụng 50 x 60cm 
 02 Áo phẫu thuật L 130 (l) x 150 (w)  : Được cấu tạo 
từ vải không dệt cao cấp 5 lớp. không thấm nước. 
chống thấm cồn. chống tĩnh điện 
 04 Khăn thấm 30 x 40 Vải airlaid mềm mại. khả 
năng thấm hút tốt. 
Hoặc tương đương Bộ 3.000 

                
22.200.000  

                 
1.665.000.000  

           
222.000.000  

               
777.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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247 3 Bộ khăn mổ tim hở 

Bộ khăn gồm : 14 thành phần 
2 x khăn phủ bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm 
SMMMS 140x 200cm  
2 x khăn không keo thấm 30 x 35cm: vải siêu thấm 

130gsm 
1 x khăn không keo 100x 100cm. làm từ SMMMS 
50gsm 
1 x túi dụng cụ 35x40cm. có băng keo hai mặt . túi 2 
ngăn 
2 x băng keo y tế 9 x 50cm  
1 x túi kim chỉ 15x 15cm. có băng keo 
 2 x khăn phủ bên 80 x 120 cm chất liệu từ vải không 

dệt cao cấp SMMMS 50gsm. không thấm nước. 
không thấm cồn. chống tĩnh điện. được gia cố vùng 
thấm hút 130gsm. có băng keo y tế dùng cố định 
khăn. 
1x khăn phủ chân 200 x 250cm. chất liệu từ vải 
không dệt cao cấp SMMMS 50gsm. được gia cố vùng 
thấm hút 130gsm. có băng keo y tế dùng cố định 
khăn. có tấm cố định ống dây. 

1 x khăn phủ đầu 120 x 230cm. chất liệu từ vải không 
dệt cao cấp SMMMS 50gsm. được gia cố vùng thấm 
hút 130gsm. có băng keo y tế . vùng đầu được cấu tạo 
từ màng plastic có độ trong suốt cao 
5 x khăn có keo 80 x 120cm. chất liệu SMMMS 
50gsm.  có băng keo y tế . 
1x khăn phủ vùng sinh dục 19x35cm. có băng keo y 
tế  

1x khăn phủ dụng cụ có keo 100x200cm. có băng keo 
y tế. 
1 x Khăn phủ dụng cụ 150x160cm. chất liệu plastic 
có độ trong suố Bộ 1.200 

                
18.120.000  

                 
1.359.000.000  

           
181.200.000  

               
634.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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248 3 Bộ khăn mổ tim hở trẻ em 

Chất liệu: bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 
43gsm. chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 
01 Khăn trải bàn dụng cụ L : 140 cm X 200 cm 

02 khăn phủ vùng sinh dục B 12cm x 20cm 
 04 Khăn có keo 60cm x 90cm  
 01Khăn phủ đầu 120cm x 230cm  
01Khăn phủ chân 200cm x 200cm 
 02 Khăn phủ bên  80cm x 120cm  
02 khăn không keo thấm 30 cmx 35cm  
 01 khăn phu dụng cụ 150cm x 160 cm 
01 túi dụng cụ 35x 40 cm 

 01Túi Kim chỉ 15x15cm  
 02 Băng keo OP  9 x 50cm   
01  Khăn phủ dụng cụ có keo  100x 200 cm Bộ 400 

                  
4.720.000  

                    
354.000.000  

             
47.200.000  

               
165.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

249 3 
Bộ khăn phẫu thuật mạch 
vành 

Chất liệu vải không dệt 5 lớp SMMMS 50gsm chống 
thám nước. chống thấm cồn. chống tĩnh điện.Tiêu 
chuẩn AAMI mức độ 3. 
Bộ khăn bao gồm: 

2 x Khăn trải bàn dụng cụ L 
1 x Khăn phủ vùng sinh dục 
1 x Khăn tải bàn màu L 
6 x Khăn có keo 
1 x Khăn phủ đầu Phía trên trong suốt 
Bộ khăn bao gồm: 
1 x Khăn phủ chân 
2 x Khăn phủ bên  

 - Có vùng thấm và băng keo y tế 
2 x Khăn không keo thấm 
1 x Khăn phủ dụng cụ  
1 x Khăn phủ dụng cụ có keo 
1 x Túi dụng cụ 
1 x Túi kim chỉ 
2 x Băng keo 
1 x Khăn trải bàn dụng cụ 100 x 120 cm Bộ 450 

                  
8.640.000  

                    
648.000.000  

             
86.400.000  

               
302.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

250 3 Bộ khăn tổng quát 

Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 
43gsm chống thấm nước. chống thấm cồn. chống tĩnh 
điện. Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. 
Các loại băng keo y tế  chất liệu acrylic. co dãn tốt. 
dính tốt trên da trong thời gian phẫu thuật dài. không 

gây kích ứng da. 
Bộ khăn bao gồm: 
1 x Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200 
1 x Băng keo OP 9 x 50 
4 x Khăn thấm 30 x 40cm 
1 x Khăn phủ đầu: 160 x 250 
- Có phần gia cố bằng vải siêu thấm 
2 x Khăn phủ bên : 80cm x90cm 

- Có phần gia cố bằng vải siêu thấm 
1 x Khăn phủ chân: 180 x 200 
- Có phần gia cố bằng vải siêu thấm Bộ 300 

                  
1.740.000  

                    
130.500.000  

             
17.400.000  

                 
60.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

251 3 Khăn phẫu thuật có lỗ L 

Khăn phẫu thuật có lỗ L. làm bằng vải không dệt 3 
lớp chống thấm. Ở giữa có lỗ tròn với màn phẫu thuật 
làm bằng PU. Bộ 2.500 

                  
1.750.000  

                    
131.250.000  

             
17.500.000  

                 
61.250.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

252 3 Khăn phẫu thuật có lỗ M 

Khăn phẫu thuật có lỗ M. Làm bằng vải không dệt 3 

lớp chống thấm. Ở giữa có lỗ tròn với màn phẫu thuật 
làm bằng PU. Bộ 500 

                     
270.000  

                      
20.250.000  

               
2.700.000  

                   
9.450.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

253 3 Khăn phẫu thuật có lỗ S 

Khăn phẫu thuật có lỗ S. Làm bằng vải không dệt 3 
lớp chống thấm. Ở giữa có lỗ tròn với màn phẫu thuật 
làm bằng PU. Bộ 1.500 

                     
690.000  

                      
51.750.000  

               
6.900.000  

                 
24.150.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

254 5 Khẩu trang giấy có dây Khẩu trang giấy có dây Cái 33.000 
                     

990.000  
                      

74.250.000  
               

9.900.000  
                 

34.650.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

255 5 
Khẩu trang y tế 3 lớp thun 
đeo tai Khẩu trang y tế 3 lớp thun đeo tai Cái 400.000 

                  
8.000.000  

                    
600.000.000  

             
80.000.000  

               
280.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

256 5 Nón giấy nam Nón giấy nam Cái 20.000 
                     

640.000  
                      

48.000.000  
               

6.400.000  
                 

22.400.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

257 5 Nón giấy nữ Nón giấy nữ Cái 150.000 
                  

4.500.000  
                    

337.500.000  
             

45.000.000  
               

157.500.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

258 3 Nón giấy phẫu thuật viên Nón giấy phẫu thuật viên Cái 30.000 
                     

960.000  
                      

72.000.000  
               

9.600.000  
                 

33.600.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

259 3 
Đầu dò theo dõi khí máu 
mở rộng các cỡ Đầu dò khí máu động mạch H/S cuvette các cỡ Cái 260 

                  
4.524.000  

                    
339.300.000  

             
45.240.000  

               
158.340.000  
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260 3 
Đầu nối dụng cụ đo áp lực 
trung tâm 

Đầu nối Combidyn male-male/ female-female chất 
liệu Polyethylene trong suốt dùng để kết nối với dây 
đo áp lực cao hoặc dây truyền dịch trong thủ thuật 
can thiệp mạch Cái 800 

                     
608.000  

                      
45.600.000  

               
6.080.000  

                 
21.280.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

261 2 

Dụng cụ bảo vệ vết mổ loại 
Surgisleeve (hoặc tương 
đương)  

Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ: 
- Chất liệu: lớp film được cấu tạo bằng chất liệu PS-
8011 Polyurethane. 2 vòng làm bằng chất liệu 
Pellethane. 
- Đường kính 2.5-6cm. 2-4cm. 
- Dụng cụ bảo vệ vết thương và vén mô mềm được 
cấu tạo bởi lớp Film chắc chắn gấp 3 lần. trong suốt. 

giúp dễ quan sát. bảo vệ vết thương tốt hơn. bộc lộ dễ 
dàng các lớp mô mềm của thành ngực. bụng 
- Tiệt khuẩn Cái 10 

                     
350.000  

                      
26.250.000  

               
3.500.000  

                 
12.250.000  

 

262 3 

Dụng cụ cố định tim mổ 
Bắc cầu ĐMV không sử 
dụng CEC 

Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng 
rộng. đầu kết nối có cấu hình thấp. thân được bọc 
silicone có thể uốn cong linh hoạt. đế có thể xoay 
được 360 độ. có khoá kiểm soát áp lực hút. có kẹp 
chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực Cái 150 

              
132.000.000  

                 
9.900.000.000  

        
1.320.000.000  

            
4.620.000.000  

 

263 1 

Dụng cụ dẫn lưu lòng ĐMV 
mổ Bắc cầu ĐMV không sử 
dụng CEC 

Shunt tạm dùng trong phẫu thuật bắt cầu  mạch vành 
các cỡ 1.0-3.0mm Cái 180 

                  
8.820.000  

                    
661.500.000  

             
88.200.000  

               
308.700.000  

 

264 3 
Hệ thống mang kẹp van hai 
lá can thiệp qua da 

Hệ thống mang kẹp van hai lá các kích cỡ 
- Chiều rộng tối đa cánh kẹp: 4mm và 6mm 
- Chiều dài cố định cánh kẹp: 9mm và 12mm 
- Chiều rộng kẹp ở 180 độ: 20mm và 25mm 

- Ống thông dẫn đường có thể lái chuyển hướng. 
dụng cụ nong 
- Kẹp van được khóa và mở khóa 
Hoặc tương đương Cái 2 

                
31.200.000  

                 
2.340.000.000  

           
312.000.000  

            
1.092.000.000  
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265 1 
Keo sinh học vá mạch máu 
và màng não 5ml 

Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml 
- Công dụng: Bịt kín kẽ hở. dính bề mặt và gia cố các 
mô mềm.  
- Chịu được áp lực hơn 450mmHg. Keo có độ bền và 

độ bám dính tối ưu. 
- Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạng xoắn 
- Chỉ định với mô tại tim. mạch máu. phổi. sinh dục. 
màng cứng. tiêu hóa (thực quản. tiêu hóa. đại trực 
tràng). và các bộ phận khác trong ổ bụng (tuyến tụy. 
lá lách. gan và mật) 
- Hộp bao gồm 1 tuýp 5ml keo và 4 đầu bơm keo tiêu 
chuẩn Tube 45 

                     
828.000  

                      
62.100.000  

               
8.280.000  

                 
28.980.000  

 

266 1 

Mạch máu nhân tạo 3 

nhánh. 4 nhánh có ngâm 
tẩm gelatin (các cỡ) 

Thay thế quai động mạch chủ và động mạch chính 
liên quan. Hướng máu chảy về trước dễ dàng với 
nhánh tưới máu bên giúp: Giảm tỷ lệ thiếu hụt thần 
kinh thoáng qua. phòng ngừa đột quỵ tắc mạch. thích 
hợp để giảm thời gian phẫu thuật. tiện lợi và duy trì 
tính toàn vẹn ống ghép. Chiều dài khả dụng của thân 
và nhánh là 40cm và 15cm tương ứng. Các nhánh 

quai có đường kính 10x8x8mm. Nhánh bên có đường 
kính 8mm hoặc 10mm. Cái 2 

                  
1.700.000  

                    
127.500.000  

             
17.000.000  

                 
59.500.000  

 

267 1 

Mạch máu nhân tạo chữ Y 
dài 45mm có ngâm tẩm 

gelatin (các cỡ) 

Mạch máu nhân tạo chữ Y với công nghệ ngâm tẩm 
gelatin thủy phân độc đáo. không bị tình trạng thủng 
tổ ong. bền chặt với kiểu dệt chéo. cải tiến khả năng 
kiểm soát. giữ lại mũi khâu một cách chắc chắn. Ứng 
dụng trong việc thay thế động mạch chủ ngực - bụng. 
Kích thước: 14mm x 7mm x 45cm. 16mm x 8mm x 

45cm. 18mm x 9mm x 45cm. 20mm x 10mmx45cm Cái 5 

                  

1.600.000  

                    

120.000.000  

             

16.000.000  

                 

56.000.000  
 

268 4 

Mạch máu nhân tạo 
Hemashield Platinum các 
cỡ 
Hoặc tương đương 

Được thiết kế theo kiểu dêṭ sơị. cấu tạo mềm mại. 
thành mỏng. dễ liên kết với mô; chống rò rỉ máu và 
cải thiện sự ổn định của huyết động học. Thành mạch 
máu nhân tạo dễ gắn kết. dễ khâu. không để lại lỗ 
kim khâu. và có phủ chất Collagen hai lớp nhung. Độ 
xốp < 5 ml/phút/cm2 Cái 30 

                  
6.480.000  

                    
486.000.000  

             
64.800.000  

               
226.800.000  

 

269 1 

Mạch máu nhân tạo ống 
thẳng polyethylene 
terephthalate có phủ 
gelatine (các cỡ) (hoặc 
tương đương) 

Ống ghép mạch máu được thiết kế cho phẫu thuật 
Bentall và phẫu thuật bảo tồn van động mạch chủ. 
Đường kính từ 24-30mm. Chiều dài thân 15cm. chiều 
dài váy 24-30mm. đường kính váy từ 32-38mm. 
chiều dài cổ 10mm. Cái 35 

                  
9.800.000  

                    
735.000.000  

             
98.000.000  

               
343.000.000  
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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270 2 
Màng mổ trước phẫu thuật 
có iod 60cm x 45cm 

Màng film Polyester phủ Iodophor kháng khuẩn. 
Kích thước 90cm x 45cm (băng). 45cm x 60cm 
(dính) Miếng 2.000 

                  
8.400.000  

                    
630.000.000  

             
84.000.000  

               
294.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

271 2 
Màng mổ vô trùng có iod 
35cm x 35cm 

Màng film Polyester phủ Iodophor kháng khuẩn. 
Kích thước 60cm x 35cm (băng). 35cm x 35cm 
(dính) Miếng 3.000 

                  
9.900.000  

                    
742.500.000  

             
99.000.000  

               
346.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

272 6 
Miếng dán phẩu trường 
trước mổ 28cmx45cm Miếng dán phẩu trường trước mổ 28cmx45cm Miếng 200 

                     
300.000  

                      
22.500.000  

               
3.000.000  

                 
10.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

273 6 

Miếng dán phẩu trường 
trước mổ có Betadin 

35cmx35cm 

Miếng dán phẩu trường trước mổ có Betadin 

35cmx35cm Miếng 1.400 

                  

3.080.000  

                    

231.000.000  

             

30.800.000  

               

107.800.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

274 3 Miếng đệm khâu mạch máu 

Miếng đệm khâu phẫu thuật bảo vệ các mô khỏi bị vỡ 
hoặc ma sát bởi chỉ khâu. Chất liệu bằng 
Polytetrafloetylen dạng bọt (ePTFE) hoặc tương 
đương. Kích thước 152 x 12.7 x 1.6mm. hình chữ 
nhật. Miếng 250 

                
13.500.000  

                 
1.012.500.000  

           
135.000.000  

               
472.500.000  

 

275 1 

Miếng vá màng tim sinh 

học 

Miếng vá tim. vật liệu từ màng tim bò. kích cỡ 10 x 

15 cm Miếng 10 

                  

4.532.000  

                    

339.900.000  

             

45.320.000  

               

158.620.000  
 

276 6 
Ống nối tim sinh học có gắn 
van các cỡ 

Ống nối tim sinh học có gắn sẵn van. được làm từ 
màng ngoài tim bò. và có dạng xếp nếp nhằm đạt 
được độ bền ổn định. đã qua xử lý bằng 
glutaraldehyde. không có các tác nhân gây sốt. Các lá 
van được làm từ van tim của heo. Ống nối được tối 
ưu hoá với mũi khâu đôi. mỗi mũi khâu cách nhau 1 

cm. Ống nối tim đã qua xử lý sinh học cho giúp cho 
ống không bị dễ dàng vôi hóa sau một quá trình sử 
dụng lâu dài. Hai đầu ống nối tim có độ cứng vừa đủ. 
không dễ bị bẹp khi được nối vào động mạch phổi. 
Thân ống có các rãnh lồi giúp ống nối tim đàn hồi tốt. 
không bị dúm dó. Mô sinh học đã qua xử lý giúp cho 
ống có tuổi thọ cao. và dễ sử dụng. Cái 55 

                
77.000.000  

                 
5.775.000.000  

           
770.000.000  

            
2.695.000.000  

 

277 1 
Ống thổi dùng trong mổ 
Bắc cầu ĐMV 

Bộ gồm 01 tay cầm với thân bằng thép không gỉ. có 

thể uốn cong. dài 16.5cm. Đầu tip bằng silicon. mềm. 
Có 02 dây. một dây gắn với túi dịch lỏng. 01 dây gắn 
với nguồn khí. có tích hợp lọc khí 0.2 micron. Cái 250 

                
13.750.000  

                 
1.031.250.000  

           
137.500.000  

               
481.250.000  

 

278 3 
Tấm lắc đôi dùng một lần 
cho máy cắt đốt 

Điện cực trung tính (tấm lắc) đôi người lớn loại dùng 
1 lần trong phẫu thuật cắt đốt Cái 700 

                     
308.000  

                      
23.100.000  

               
3.080.000  

                 
10.780.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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279 6 

Thiết bị hỗ trợ kẹp một 
phần động mạch chủ và các 
trợ cụ đi kèm  

Dụng cụ hỗ trợ kẹp một phần động mạch chủ kèm 
khoan 3.5mm; 4.0mm Cái 30 

                  
9.900.000  

                    
742.500.000  

             
99.000.000  

               
346.500.000  

 

280 3 
Van động mạch chủ cơ học 
gờ nổi các cỡ 

Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ thiết kế gờ 

nổi. cấy ghép kiểu ngồi trên vòng van. 
- Vật liệu:   
+ Khung van: titanium hoặc MP35N. thành phần hợp 
kim cobalt- chromium. 
+ Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon. 
+ Thiết kế lá van dạng trục treo giúp lá van đáp ứng 
linh hoạt theo lưu lượng máu. 
+ Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 
2 tầng. có 3 marker. 

- Thiết kế Gờ nổi tạo ra chức năng rửa thu ̣đôṇg liên 
tuc̣. tạo cho dòng máu chảy qua van nhẹ nhàng. giảm 
sự hình thành huyết khối.   
- Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. 
- Van có các cỡ: từ 16 đến 28mm 
Hoặc tương đương Cái 150 

                
90.000.000  

                 
6.750.000.000  

           
900.000.000  

            
3.150.000.000  

 

281 3 

Van đôṇg mac̣h chủ cơ hoc̣. 
vòng khâu mỏng PTFE. các 
cỡ 

- Được chỉ định trong thay van do bệnh. tổn thương 
hay rối loạn chức năng tự nhiên. 
- Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết tọa bề mặt 
mượt mà hơn giúp làm giảm sự hình thành huyết khối 

- Góc mở lá van tới 90 độ giúp tăng cường dòng chảy 
phiến 
- Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy. ngăn 
ngừa sự xâm lấn của mô. 
- Được chứng nhận an toàn hơn với ít thuốc kháng 
đông hơn: INR 1.5-2.0 sau 3 tháng phác đồ chuẩn. 
giúp giảm hơn 60% nguy cơ xuất huyết. 
- Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene. 3 

dạng vòng khâu: vòng khâu chuẩn. vòng khâu thích 
nghi (Conform-X) hoặc vòng khâu giải phẫu. 
- Độ chênh áp thấp ≤ 10 nmHg 
- Van động mạch chủ vòng khâu số 19 đến 29 Cái 30 

                
23.652.000  

                 
1.773.900.000  

           
236.520.000  

               
827.820.000  
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yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
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Doanh thu  

(VND) 
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chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

282 1 

Van động mạch chủ hiệu 
năng cao. có khung chốt 
bảo vệ van các cỡ 

Van cơ học động mạch chủ được thiết kế đặc biệt hổ 
trợ trong điều trị huyết động và duy trì giảm biến 
chứng ở mức độ thấp. cấu trúc toàn vẹn và độ bền 
cao. Độ chênh áp qua van <10mmHg ngay cả đối với 

van kích thước nhỏ 19 mm. Đạt hơn 84% tỉ lệ lỗ van 
- vòng van. Độ mở lá van 80-85˚ gia tăng dòng chảy 
theo lớp qua van và giảm chuyển động xoáy. Tương 
thích MRI có điều kiện. Cái 20 

                
11.120.000  

                    
834.000.000  

           
111.200.000  

               
389.200.000  

 

283 3 
Van động mạch chủ sinh 
học có giá đỡ từ heo các cỡ 

Van động mạch chủ sinh học có giá đỡ từ heo. 
Có chất chống canxi hóa giúp giảm tối đa lượng 
canxi bám trên các lá van. Các cỡ  21mm đến 29mm. Cái 30 

                
33.420.000  

                 
2.506.500.000  

           
334.200.000  

            
1.169.700.000  

 

284 1 
Van động mạch chủ sinh 
học làm từ màng tim bò 

Van tim sinh học làm từ mô bò 
- Khung đỡ 3 lớp bằng chất liệu 
Polyetheretherketone. được phủ bari sulphat giúp cản 
quang cung cấp khả năng nhận diện khung van khi 
làm thủ thuật thay van qua da sau này  
- Van được xử lý chống can xi hóa bằng công nghệ 
axit alpha amino oleic. 
- Đầu Barrel End tượng trưng cho lỗ van. đầu Replica 

end giống hình dáng của van 
Hoặc tương đương Cái 10 

                
25.000.000  

                 
1.875.000.000  

           
250.000.000  

               
875.000.000  

 

285 2 
Van động mạch chủ sinh 
học nhân tạo các cỡ 

Van động mạch chủ sinh học gồm 3 lá riêng biệt 
màng tim bò. công nghệ xử lý mô có đăc̣ tính giảm 
vôi hóa cỡ 19 - 29 mm Cái 2 

                
10.816.000  

                    
811.200.000  

           
108.160.000  

               
378.560.000  

 

286 2 

Van động mạch chủ sinh 
học qua da. nong bóng thả 
van kèm hệ thống chuyển 

van nạp van 

Van động mạch chủ sinh học thay qua da: 
- Khung van: Cobalt-Chromium. lá van làm bằng mô 

của màng ngoài tim bò và lớp áo bên ngoài chất liệu 
Polyetylen Terephthalate 
- Đường kính van: 20 đến 29mm 
- Chiều cao van: 15.5 đến 22.5mm 
- Thể tích bóng nong: 11 đến 33ml 
- Sheath: 14 đến 16Fr 
- Bộ nạp van hệ thống và hệ thống chuyển van 
- Tiệt khuẩn 

Hoặc tương đương Cái 10 

              

141.000.000  

               

10.575.000.000  

        

1.410.000.000  

            

4.935.000.000  
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287 2 

Van động mạch chủ sinh 
học qua da. thả van tự bung 
kèm hệ thống chuyển van 

nạp van các cỡ 

Van động mạch chủ sinh học thay qua da: 
- Hệ thống van động mạch chủ tự bung 
- Chất liệu khung van bằng Nitinol. lá van làm bằng 
màng tim heo. Có thể tự giãn. 2 lớp. có đánh dấu cản 
quang.  

- Van được xử lý với Alpha-Amino Oleic Acid 
-  Màng tim heo bao bên ngoài khung van. hạn chế tối 
thiểu rò rỉ quanh van 
- Kích thước van: 23 đến 34mm 
- Kích thước hệ thống Catheter chuyển van: 14Fr và 
16Fr 
- Van được cung cấp chung với bộ nạp van và hệ 
thống Catheter chuyển van. 

Hoặc tương đương Cái 10 

              

120.000.000  

                 

9.000.000.000  

        

1.200.000.000  

            

4.200.000.000  
 

288 3 
Van hai lá cơ học với thiết 
kế trục xoay gờ nổi các cỡ 

Van tim nhân tạo cơ học hai lá thiết kế gờ nổi. cấy 
ghép kiểu ngồi bên trong vòng van. 
- Vật liệu:   
+ Khung van: titanium hoặc MP35N. thành phần hợp 
kim cobalt- chromium. 
+ Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon. 
+ Thiết kế lá van dạng trục treo giúp lá van đáp ứng 
linh hoạt theo lưu lượng máu. 
+ Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 

2 tầng. có 4 marker. 
- Thiết kế Gờ nổi tạo ra chức năng rửa thu ̣đôṇg liên 
tuc̣. tạo cho dòng máu chảy qua van nhẹ nhàng. giảm 
sự hình thành huyết khối.   
- Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. 
- Van có các cỡ: từ 19 đến33mm 
Hoặc tương đương Cái 150 

                
87.000.000  

                 
6.525.000.000  

           
870.000.000  

            
3.045.000.000  
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
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Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

289 1 

Van hai lá hai cánh có 
khung chốt bảo vệ van. các 
cỡ 

Lá van và lỗ van bằng carbon nhiệt phân được thiết 
kế đặc biệt với độ bền cao và tăng khả năng chống 
hình thành huyết khối. Độ mở lá van 85º  gia tăng 
dòng chảy theo lớp qua van và giảm chuyển động 

xoáy. Kích cỡ van 23 đến 33mm. đường kính trong lỗ 
van từ 18.6 đến 26.1 mm. diện tích lỗ van từ 2.55 đến 
5.18 cm2. Van tim đáp ứng được cộng hưởng từ có 
điều kiện Cái 81 

                
40.500.000  

                 
3.037.500.000  

           
405.000.000  

            
1.417.500.000  

 

290 3 
Van hai lá sinh học có giá 
đỡ từ heo các cỡ 

Van hai lá sinh học có giá đỡ từ heo. 
Có chất chống canxi hóa T6 giúp giảm tối đa lượng 
canxi bám trên các lá van. Các cỡ 25mm- 33mm. Cái 50 

                
55.700.000  

                 
4.177.500.000  

           
557.000.000  

            
1.949.500.000  

 

291 2 

Van sinh học 2 lá có khung. 
có công nghệ Linx AC 
chống calci hóa. van heo 
(các cỡ) 

Van sinh học 2 lá với công nghệ Linx AC được thiết 
kế để cải thiện huyết động lâu dài và độ bền của van. 
ba lá van làm từ heo riêng lẻ được kết hợp để tối ưu 
hóa sự đồng hóa và giảm sự căng thẳng trên lá van. 
Rìa ngoài được phủ một lớp chắn ngoài màng tim. 
cung cấp một giao diện từ mô đến mô giảm nguy cơ 
mài mòn cơ van. Với giá giữ giảm khả năng lặp lại 
mũi khâu và tối ưu hóa tầm nhìn và tiếp cận vòng 

van. Sự kết hợp giữa độ thấp của van và giá giữ van 
phù hợp cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Van thấp 
giảm sự rủi ro tắc nghẽn dòng chảy ở thất trái. Giá đỡ 
có khả năng giảm áp lực lên lá van. dễ dàng thích 
nghi với vòng van giúp dễ gút chỉ khâu và trả lại hình 
dạng ban đầu sau khi bị đẩy lệch. Thời gian rửa nước 
ngắn 2x10 giây. Cái 55 

                
57.200.000  

                 
4.290.000.000  

           
572.000.000  

            
2.002.000.000  

 

292 2 

Van sinh học động mạch 
chủ thế hệ mới với công 
nghệ trượt mũi khâu dùng 
trong phẫu thuật xâm lấn tối 
thiểu và TAVI 

Van màng ngoài tim ba lá có giá đỡ titan phủ bằng 

màng ngoài tim heo và polyester có cản quang. được 
thiết kế cho vị trí trên vòng van động mạch chủ. cho 
tiếp xúc từ mô tới mô. giảm nguy cơ mài mòn van. 
Lá van làm từ màng tim bò. Kích cỡ 19-25mm. Van 
đáp ứng được cộng hưởng từ có điều kiện.  Cái 100 

              
175.000.000  

               
13.125.000.000  

        
1.750.000.000  

            
6.125.000.000  
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Bảo đảm dư ̣

thầu 
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293 2 

Van tim đôṇg mac̣h chủ 
ngoaị tâm mac̣ sinh hoc̣. 
vòng khâu van bằng 
silicone. các cỡ 

Van đôṇg mac̣h chủ ngoaị tâm mac̣ sinh hoc̣. Chất 
liêụ: 3 lá van tách rời có cấu taọ từ màng tim bò được 
gắn vào môṭ khung bằng hơp̣ kim Cobalt-chromium 
và đươc̣ phủ bởi lớp Polyester dêṭ. Vòng khâu van 

bằng silicone. có đánh dấu chỉ màu. Kính cỡ: 19-
29mm. 
Đăc̣ điểm: van đươc̣ xử lý dưới quy trình sử duṇg 
nhiêṭ loaị bỏ 2 yếu tố chính gây canxi hóa là gốc 
andehyde tư ̣do và phospholipid nhằm xử lý cả 2 vi ̣
trí liên kết chính với canxi. Tiêṭ khuẩn. 
Kèm bô ̣đo van và tay cầm van Cái 50 

                
94.640.000  

                 
7.098.000.000  

           
946.400.000  

            
3.312.400.000  

 

294 3 

Van tim hai lá nhân taọ cơ 
hoc̣. chất liệu 100% carbon. 
vòng khâu mỏng các cỡ 

- Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết tọa bề mặt 

mượt mà hơn giúp làm giảm sự hình thành huyết khối 
- Góc mở lá van tới 90 độ giúp tăng cường dòng chảy 
phiến 
- Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy. ngăn 
ngừa sự xâm lấn của mô (chống pannus) 
- Tối ưu hóa diện tích hiệu dụng lỗ van đến 2.1 cm2 
- Độ chênh áp thấp ≤ 4.4 nmHg 
- Cải thiện huyết động học giúp giảm nguy cơ đặt 

máy tạo nhịp vĩnh viễn và nguy cơ tử vong sau mổ. 
- Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene. gồm 
2 kiểu: vòng khâu chuẩn kích cỡ 23. 25. 27/29. và 
31/33 hoặc vòng khâu thích nghi số 25/33 Cái 80 

                
63.072.000  

                 
4.730.400.000  

           
630.720.000  

            
2.207.520.000  

 

295 2 

Van tim hai lá nhân taọ sinh 
hoc̣. màng ngoài tim bò. các 
cỡ 

Van tim hai lá nhân taọ sinh hoc̣. Chất liêụ 3 lá van 
tách rời có cấu taọ từ màng tim bò đươc̣ gắn vào môṭ 
khung bằng hơp̣ kim Cobalt-chromium. Kính cỡ: 25-
33mm. 

Cấu taọ: Van có vòng chỉ hướng dâñ vi ̣ trí khâu. Tay 
cầm van có 1 vi ̣trí cắt giúp tháo van nhanh chóng. 
Thiết kế van ở vi ̣trí khung van nằm trên vòng van và 
có 2 makers đánh dấu chỉ dẫn vi ̣trí đăṭ van để tối ưu 
hóa dòng chảy thất trái (LVOT) 
Kèm bô ̣đo van và tay cầm van. Cái 50 

                
94.640.000  

                 
7.098.000.000  

           
946.400.000  

            
3.312.400.000  
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296 1 

Van tim nhân tạo cơ học gờ 
nổi hai lá. có thiết kế kiểu 
ngồi trên vòng van các cỡ 

Van tim nhân tạo cơ học hai lá có thiết kế cấy ghép 
kiểu ngồi trên vòng van.  
- Vật liệu: Chất nền: Graphite chứa tungsten hỗ trợ 
bắt cản quang cho van. khung van: titanium hoặc 
MP35N. thành phần hợp kim cobalt- chromium. 

- Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon.  
- Thiết kế lá van dạng trục treo giúp lá van đáp ứng 
linh hoạt theo lưu lượng máu 
- Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 
2 tầng. có 4 marker 
- Thiết kế gờ nổi tạo ra chức năng rửa thị động liên 
tục. tạo cho dòng máu chảy qua van nhẹ nhàng. giảm 
sự hình thành huyết khối. 

- Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng 
- Cỡ van từ 19 đến 33mm 
Hoặc tương đương Cái 100 

                
79.600.000  

                 
5.970.000.000  

           
796.000.000  

            
2.786.000.000  

 

297 1 

Van tim nhân tạo sinh học 2 
lá  được làm từ van tim heo 
các cỡ 

Van nhân tạo sinh học hai lá được làm từ van tim heo 
có giá đỡ linh hoạt polymeric được bọc bởi sợi 
polyester 
- Quy trình cố định áp suất sinh lý đạt được bằng 
cách sử dụng áp suất thủy tĩnh lên phần gốc động 

mạch chủ trong khi duy trì chênh lệch áp suất bằng 
không trên các lá van. 
- Mô van được xử lý chống canxi hóa bằng công nghệ 
AOATM. 
- Thiết kế hệ thống CinchTM giúp cải thiện tầm nhìn 
khi cấy ghép Van. 
Hoặc tương đương Cái 40 

                
79.200.000  

                 
5.940.000.000  

           
792.000.000  

            
2.772.000.000  
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298 3 

Van tim tĩnh mạch phổi 
được làm bằng tĩnh mạch 
cảnh của bò với ba lá van 
tĩnh mạch và một xoang tự 
nhiên 

Ống van tim sinh hoc̣ có nguồn gốc từ tiñh mac̣h 
cảnh của bò.  
- Mô van mỏng. mềm mại. có thể mở rộng và chỉnh 
sửa theo nhu cầu phẫu thuật. 
- Thành ống van đàn hồi giữ chỉ khâu và hỗ trợ 

đường khâu cầm máu. 
- Ống van đươc̣ bảo quản trong dung dịch đệm 
glutaraldehyde. không cần rã đông. 
- Chiều dài từ 10-12cm đối với các kích cỡ 14mm 
đến 22mm; 7cm đối với cỡ 12mm 
- Vòng van có các kích cỡ 12 đến 20 mm 
Hoặc tương đương Cái 40 

                
61.696.000  

                 
4.627.200.000  

           
616.960.000  

            
2.159.360.000  

 

299 1 

Vòng van 2 hoặc 3 lá Duran 
Ancore loại mềm cỡ 23-35 
mm hay tương đương 

Vòng sửa van nhân tạo loại mềm làm bằng sợi 
Polyester có thể cấy ghép ở vị trí 2 hoặc 3 lá.  

Thiết kế chỉ định hướng dây chằng (Chordal Guide) 
giúp dể dàng hơn trong việc thay thế dây chằng van 2 
lá 
Size: 23 đến 35 mm. 
Hoặc tương đương  Cái 80 

                
24.800.000  

                 
1.860.000.000  

           
248.000.000  

               
868.000.000  

 

300 3 Vòng van 2 lá Vòng van 2 lá. lõi nitinol. linh hoạt. cỡ 24 - 40 mm Cái 5 
                  

3.120.000  
                    

234.000.000  
             

31.200.000  
               

109.200.000  

 

301 1 
Vòng van 2 lá linh hoạt. 
chọn lọc 

Vòng van 2 lá hình yên ngựa. lõi cứng phần trước. 
mềm phần sau. cỡ 24 - 40 mm Cái 140 

                
89.404.000  

                 
6.705.300.000  

           
894.040.000  

            
3.129.140.000  

 

302 1 Vòng van 3 lá 3D 
Vòng van 3 lá mềm dẻo có chọn lọc. hình dạng lượn 
sóng 3D. thiết kế hở. cỡ 24 - 36 mm Cái 50 

                
31.930.000  

                 
2.394.750.000  

           
319.300.000  

            
1.117.550.000  

 

303 3 

Vòng van 3 lá cứng. lõi 
titanium. hình dạng 3D. 

thiết kế hở. cỡ 26 - 36 mm 

Vòng van 3 lá cứng. lõi titanium. hình dạng 3D. thiết 

kế hở. cỡ 26 - 36 mm Cái 6 

                  

3.120.000  

                    

234.000.000  

             

31.200.000  

               

109.200.000  
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304 1 

Vòng van 3 lá thiết kế hở 
làm giảm thiểu lực nén trên 
van  

Vòng van tim nhân tạo ba lá với thiết kế vòng cứng 
3D dựa trên hình dáng tự nhiên trên dữ liệu CT của 
vòng van ba lá.  
- Thiết kế vòng van hở với cấu hình thấp 3.3 mm giúp 

tránh tác động lên vùng dẫn truyền điện tim.  
- Thiết kế tích hơp̣ thêm 5% lực nén vào vùng vách-
bên van để sửa giãn nở vòng van. 
- Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và 
boc̣ bên ngoài bởi vải polyester 
- 3 marker đánh dấu mép van.  
- Vòng van có các cỡ: 26mm đến 36mm 
Hoặc tương đương Cái 2 

                     
580.000  

                      
43.500.000  

               
5.800.000  

                 
20.300.000  

 

305 1 
Vòng van mềm hình vành 
khuyên lõi silicon 

Được thiết kế để duy trì kích cỡ trong việc điều trị 
van hai lá và van ba lá nhưng vẫn duy trì sự dịch 
chuyển sinh lý học. Sự hỗ trợ trước và sau của vòng 
van cho phép sự chuyển động hình vành khuyên 
trong suốt quá trình tuần hoàn tim. Thiết kế linh hoạt 
hỗ trợ cung lượng tim và chức năng của thất trái. 
huyết động học ưu việt. Vành đai của vòng lớn giúp 
dễ khâu. vòng van mềm có lõi silicon cản quang. Phù 

hợp trong việc phẫu thuật tim hở. phẫu thuật xâm lấn 
tối thiểu và phẫu thuật sử dụng cánh tay robot Cái 90 

                
25.200.000  

                 
1.890.000.000  

           
252.000.000  

               
882.000.000  
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mẫu khi có 
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306 4 
Vòng van nhân tạo 2 lá loại 
bán cứng các cỡ 

Vòng van nhân tạo hai lá thiết kế được gia cố cứng ở 
vùng phía sau và mềm mại ở vùng phía trước phù 
hợp với hình dáng yên ngựa ở kỳ tâm thu và hình 
dáng mặt phẳng O ở kỳ tâm trương của vòng van hai 

lá. 
- Vòng được tăng cứng bằng lõi hợp kim MP-35N và 
được phủ vải polyester bêṇ. 
- 2 marker màu xanh đánh dấu tại vùng tam giác 
trước và sau. 
- Lõi được đánh dấu cản quang cho hình ảnh cản 
quang toàn bộ chu vi của vòng van. 
- Đế kết nối tay cầm và giá đỡ vòng van vững chắc 

khi khâu chỉ và tháo rời dễ dàng với 1 vị trí cắt. 
- 2 vị trí cắt tháo giá đỡ vòng van được làm đánh dấu 
và thao tác dễ dàng. 
- Giá đỡ vòng van có kết hợp một vạch tham chiếu 
dây chằng. 
- Vòng van có các cỡ: 24 đến 40mm. 
Hoặc tương đương Cái 20 

                
10.800.000  

                    
810.000.000  

           
108.000.000  

               
378.000.000  

 

307 4 
Vòng van nhân tạo 3 lá hở 
loại bán cứng các cỡ 

Vòng van nhân tạo ba lá. Thiết kế linh hoạt hở cho 

phép khả năng mở rộng ở mặt trước bên giúp giảm 
thiểu nguy cơ tác động vào hê ̣thống dẫn truyền tim 
- Vòng được tăng cứng bằng lõi hợp kim MP-35N và 
được phủ vải polyester bêṇ.   
-3 marker được đánh dấu bằng chỉ màu xanh. Đường 
chỉ xanh chạy dọc chính giữa vùng được tăng cứng. 
- Lõi được đánh dấu cản quang cho hình ảnh cản 
quang toàn bộ chu vi của vòng van. 

- Hệ thống giá đỡ vòng van hổ trợ từ điểm đầu đến 
điểm cuối vòng van. 
- Vòng van có các cỡ: 26 đến36mm. 
Hoặc tương đương Cái 40 

                
18.000.000  

                 
1.350.000.000  

           
180.000.000  

               
630.000.000  

 

308 6 

Bộ dây chạy máy tim phổi 
nhân tạo các cỡ. tương thích 
máy hiện có tại Bệnh viện  

Bộ dây dẫn dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể dành 
cho bệnh nhân >40kg. bằng PVC và silicon. gồm 
table pack và pump pack được đóng gói riêng lẻ. 
được tiệt trùng bằng khí EO Bộ 500 

                
24.250.000  

                 
1.818.750.000  

           
242.500.000  

               
848.750.000  
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yêu cầu 
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309 3 

Bộ dây chạy máy tim phổi 
nhân tạo các cỡ. tương thích 
máy Sorin 

Bộ dây chạy máy tim phổi nhân tạo các cỡ. tương 
thích máy Sorin 
- Chất liệu silicone y tế chất lượng cao 
+ Thiết kế theo yêu cầu chuyên môn của người sử 

dụng 
+ Có bộ dây phẫu thuật (Table pack) và bộ dây máy 
(Pump pack ) đóng gói riêng.  
- Kích thước: dành cho các hạng cân 
- Tiệt khuẩn Bộ 20 

                     
800.000  

                      
60.000.000  

               
8.000.000  

                 
28.000.000  

 

310 6 

Bộ dây chạy máy tim phổi 
nhân tạo các cỡ. tương thích 
máy Terumo 

Bộ dây chạy máy tim phổi nhân tạo tương thích máy 
Terumo 

Dây dẫn làm từ chất liệu PVC trong suốt. co nối bằng 
polycarbonate trong suốt. Thành dây dẫn trơn giúp 
máu lưu thông tốt hơn. hạn chế tổn thương tế bào và 
hình thành huyết khối. Đáp ứng tiêu chuẩn VI không 
độc.  Cái 1.200 

                
76.800.000  

                 
5.760.000.000  

           
768.000.000  

            
2.688.000.000  

 

311 4 

Bộ dây dẫn tuần hoàn 
ECMO dùng cho bệnh nhân 
dưới 20kg 

Bộ dây dẫn tuần hoàn phủ chất chống đông máu 
Bioline gồm 2 đường động mạch và tĩnh mạch. Chiều 
dài: đường máu vào 215 cm; đường máu ra 250 cm; 

đường kính ống 3/8 inch. Cánh bơm ly tâm Rotaflow 
gắn kèm bộ dây: thể tích mồi 32 ml; tốc độ bơm ly 
tâm 0 – 5.000 vòng/phút. Chất liệu: bộ dây dẫn tuần 
hoàn là polyvinyl chloride (PVC) không chứa DEHP; 
thân bơm ly tâm: nhựa Polycarbonate (PC) Bộ 20 

                
11.120.000  

                    
834.000.000  

           
111.200.000  

               
389.200.000  

 

312 4 

Bộ dây phổi nhân tạo tuần 
hoàn ngoài cơ thể dùng cho 
ECMO (các cỡ ) (hoặc 
tương đương) 

Bộ dây sử dụng cho chạy máy ECMO. bao gồm: 
- Dây nối với lớp phủ Carmeda® BioActive Surface 

tương thích sinh học cao. giảm nguy cơ tương tác với 
dòng máu gây tai biến. 
- Phổi nhân tạo với Lưu lượng máu trao đối 0.1-7.0 ( 
L/ phút) và lớp phủ Balance® Biosurface 
- Tế bào quang học đo khí máu liên tục 
- Bơm li tâm dùng cho người lớn và trẻ em Bio-
Pump® Plus với lớp phủ Carmeda® BioActive 
Surface Bộ 20 

                
12.880.000  

                    
966.000.000  

           
128.800.000  

               
450.800.000  
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313 3 Bộ lọc máu các cỡ  

Gồm:  
- Bình chứa máu 4 lít 
 Bình có cổng kết nối AAL 1/4'' - 3/8'' và đường hút 
mở rộng VEL 
+ Cốc lọc có vòng quay 360 độ quay ly tâm. 

125ml/175ml 
+ Túi chứa dịch thải lên tới 10 lít 
Lớp vải kép không dệt giúp vô trùng khi truyền. 
+ Các loại dây dẫn chống xoắn cho bơm hút XVAC 
- Tương thích với Máy tách tế bào và truyền máu tự 
động XTRA Cell Saver Bộ 300 

                
26.040.000  

                 
1.953.000.000  

           
260.400.000  

               
911.400.000  

 

314 3 

Bộ phổi nhân tạo cho bệnh 
nhân lớn >40kg có màng 
Polypropylene có lỗ siêu 
nhỏ 

Bộ tim phổi nhân tạo trao đổi Oxy bên ngoài cơ thể 
cho người lớn 
- Lớp phủ sinh học Phosphorylcholine (PH.I.S.I.O) 
- Dung tích chứa tối đa (xấp xỉ): 4500ml (hoạt động 

tối đa/tối thiểu: 4000ml/150ml) 
- Bình chứa tĩnh mạch  
   + Màng lọc polyester ngoài 41 µm + màng lọc 
polyester trong 120 µm 
- Bình chứa phẫu thuật tim mạch 
   +Phương tiện lọc: Màng Polyester 41 µm 
- Lưu lượng máu tối đa: 8L/phút 
- Thể tích dịch mồi (oxygenator + bộ trao đổi nhiệt): 
219 ml 

- Diện tích màng: 1.75m2 
-  Bộ phận trao đổi nhiệt: 
   + Loại vật liệu: Polyurethane 
   + Diện tích bề mặt: 0.4 m2 Bộ 70 

                
10.850.000  

                    
813.750.000  

           
108.500.000  

               
379.750.000  

 

315 3 

Bộ phổi nhân tạo có phủ 
chất sinh học 
Phosphorylcholine các cỡ 

- Thể tích dịch mồi: 31-87ml 
- Diện tích màng lọc: 0.22-0.61m2 
- Lưu lượng máu tối đa: 700-2500ml/phút 

- Diện tích phần trao đổi nhiệt: 0.03-0.06m2 
- Thể tích bình chứa: 500-1500ml 
- Thể tích bình chứa tối thiểu để hoạt động: 10-30ml 
Hoặc tương đương Bộ 80 

                
12.400.000  

                    
930.000.000  

           
124.000.000  

               
434.000.000  
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316 1 

Bộ phổi nhân tạo có tráng 
hợp chất tương sinh X-
coating các cỡ 

Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate. sợi bằng 
microporous polypropylene. bộ phận trao đổi nhiệt 
bằng thép không ghỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng 
polycarbonate. phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu 

lưới. phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu. chất khử bọt 
polyurethane. Tráng X-coating giúp làm giảm tối đa 
sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông 
máu. Diện tích màng trao đổi oxy 0.5-2.5m². Thể tích 
mồi máu 43-250ml. Thể tích bình chứa máu 1000-
4000ml. Thể tích hoạt động tối thiểu 15-200ml. Lưu 
lượng tối đa 1.5-7 lít/phút. Tiệt trùng. 
Hoặc tương đương. Cái 770 

              
129.668.000  

                 
9.725.100.000  

        
1.296.680.000  

            
4.538.380.000  

 

317 3 

Bộ phổi nhân tạo ECMO 
dùng cho bệnh nhân dưới 

20kg ( không kèm bộ dây 
dẫn tuần hoàn) 

Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngày. Lưu lượng 
máu: 0.2 – 2.8 lít/phút. Lưu lượng khí: tối đa 5.6 
lít/phút. Thể tích mồi (priming): ≤ 90 ml. Diện tích bề 
mặt trao đổi khí: 0.8 m2. Diện tích bề mặt trao đổi 
nhiệt: 0.15 m2. Đầu nối nước Hansen coupling đường 
kính 1/2 inch. Cổng lấy mẫu động mạch: Luer lock. 
Chất liệu của các chi tiết: Sợi trao đổi khí: 

Polymethylpentene (PMP); Sợi trao đổi nhiệt: 
Polyurethane (TPU); Thân phổi: Polycarbonate (PC) Bộ 20 

                
23.080.000  

                 
1.731.000.000  

           
230.800.000  

               
807.800.000  

 

318 1 

Bộ phổi tích hợp đa cấp có 
tích hợp lọc động mạch để 
giảm thiểu thể tích mồi máu 

Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate. sợi bằng 
microporous polypropylene. bộ phận trao đổi nhiệt 
bằng thép không ghỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng 
polycarbonate. phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới 
47 mircomet. phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu. chất 
khử bọt polyurethane. Phổi tích hợp lọc động mạch 

với màng lọc làm bằng polyester. lỗ màng lọc 32 
micromet. Tráng polymer tương thích sinh học X-
coating. Diện tích màng trao đổi oxy 0.5m²; 1.5m² và 
2.5m².  Thể tích mồi máu 43ml. 144ml và 260ml. Thể 
tích bình chứa máu 1000ml. 3000ml và 4000ml. Thể 
tích hoạt động tối thiểu 15ml. 70ml và 200ml. Cái 170 

                
40.120.000  

                 
3.009.000.000  

           
401.200.000  

            
1.404.200.000  

 

319 1 

Bộ quả lọc và dây máu điều 

trị lọc máu liên tục dùng 
cho người lớn hoặc tương 
đương 

Bộ quả lọc và dây máu điều trị lọc máu liên tục dùng 
cho người lớn hoặc tương đương Bộ 30 

                  
3.900.000  

                    
292.500.000  

             
39.000.000  

               
136.500.000  
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320 1 

Bộ quả lọc và dây máu điều 
trị lọc máu liên tục dùng 
cho trẻ em hoặc tương 
đương 

Bộ quả lọc và dây máu điều trị lọc máu liên tục dùng 
cho trẻ em hoặc tương đương Bộ 15 

                  
1.668.000  

                    
125.100.000  

             
16.680.000  

                 
58.380.000  

 

321 1 

Bộ quả lọc và dây máu điều 
trị lọc máu liên tục trẻ sơ 
sinh - CRRT/SCUF hoặc 
tương đương 

Bộ quả lọc và dây máu điều trị lọc máu liên tục trẻ sơ 
sinh - CRRT/SCUF hoặc tương đương Bộ 5 

                     
575.000  

                      
43.125.000  

               
5.750.000  

                 
20.125.000  

 

322 3 

Cảm biến theo dõi độ bão 
hòa oxy mô não sử dụng 

cho người lớn 

Đầu đo oxy trong máu tại não/ dưới mô sử dụng cho 
người lớn ≥ 40 kg. có độ chính xác tuyệt đối rSO2  ≤ 

4%. độ chính xác xu hướng trending rSO2 ≤ 3% Cái 60 

                  

3.000.000  

                    

225.000.000  

             

30.000.000  

               

105.000.000  
 

323 3 

Cảm biến theo dõi độ bão 
hòa oxy mô não sử dụng 
cho trẻ em  

Đầu đo oxy trong máu tại não/ dưới mô sử dụng cho 
trẻ em ≥ 5kg và < 40kg. có độ chính xác tuyệt đối 
rSO2 ≤ 5%. độ chính xác xu hướng trending rSO2 ≤ 
3% Cái 60 

                  
2.520.000  

                    
189.000.000  

             
25.200.000  

                 
88.200.000  

 

324 3 

Cảm biến theo dõi độ bão 
hòa oxy mô não sử dụng 

cho trẻ sơ sinh  

Đầu đo oxy trong máu tại não/ dưới mô sử dụng cho 
trẻ sơ sinh < 10kg. có độ chính xác xu hướng 

trending rSO2 ≤ 3% Cái 30 

                  

1.320.000  

                      

99.000.000  

             

13.200.000  

                 

46.200.000  
 

325 6 
Co nối Y có khóa hoặc 
không khóa các cỡ 

* Co nối chữ Y. dùng kết nối hệ thống dẫn lưu các cỡ 
 Chất liệu: nhựa carbonate trong suốt 
* Đặc tính: chữ Y. 3 đầu male. tương thích với hệ 
thống dây nối của Bệnh viện. có hoặc không có khóa 
luer lock 
*Đóng gói tiệt khuẩn  
Hoặc tương đương Cái 2.000 

                  
3.600.000  

                    
270.000.000  

             
36.000.000  

               
126.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

326 3 

Cút nối dây tĩnh mạch dùng 
cho Bcare 5 các cỡ 
Hoặc tương đương 

Đầu đo độ bão hòa oxy và hematocrit. nhiệt độ dùng 
trong tuần hoàn ngoài cơ thể 
- Kích cỡ: đường kính đầu nối 1/2". 3/8" và bộ nối 
1/4" 
- Tương thích máy B-Care5 Cái 60 

                     
564.000  

                      
42.300.000  

               
5.640.000  

                 
19.740.000  

 

327 6 Dây kết nối 1/4 x 1/16 

Dùng làm dây nối trong hệ thống dẫn lưu cho người 
bệnh phẫu thuật tim. 

- Chất liệu Silicone. trong suốt. không chứa DEHP và 
DOP.  
- Đường kính 1/4" x 1/16" Mét 700 

                  
2.100.000  

                    
157.500.000  

             
21.000.000  

                 
73.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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328 1 
Phổi nhân tạo cho bệnh 
nhân từ 5 đến dưới 10 kg  

Phổi nhân tạo Affinity Pixie với thể tích bình chứa 
máu 1.200ml. có 2 màng lọc bên trong với kích thước 
lỗ lọc lần lượt là 30 và 64 micron. có van điều tiết áp 
lực âm/dương và vạch cảnh báo thể tích thấp nhất. 

Lưu lượng máu trao đổi 0.1 - 2.0 Lít/phút. Áp lực 
trao đổi nước tối đa 206kpa.  Diện tích bề mặt màng 
trao đổi khí 0.67m².  Bộ phận trao đổi nhiệt làm bằng 
vật liệu Polyethylene Terephthalate (PET). Bề mặt 
bên trong phủ hợp chất sinh học Balance gốc 
hydrophilic có tác dụng chống đông máu Bộ 230 

                
43.194.000  

                 
3.239.550.000  

           
431.940.000  

            
1.511.790.000  

 

329 3 

Phổi nhân tạo tích hợp lọc 
động mạch dùng cho người 
lớn kèm bình chứa Affinity 
Fusion (hoặc tương đương) 

Phổi nhân tạo Affinty Fusion là một tập hợp màng 
trao đổi oxy được cấu tạo từ sợi rỗng ruột 
polypropylene. được sử dụng như một hệ thống trao 

đổi khí bên ngoài bao gồm bộ phận trao đổi nhiệt. 
bình chứa và lọc máu. Ngoài ra cái phổi này còn 
được tích hợp bộ lọc động mạch. Bên trong được phủ 
bằng hợp chất hoá sinh Balance Biosurface nhằm làm 
tăng tính tương thích sinh học và giảm thiểu sự bám 
dính protein có trong huyết tương.Thể tích bình chứa 
máu 4.500ml. có 6 màng lọc trên trong với kích 
thước lỗ lọc có van điều tiết áp lực âm/dương và vạch 

cảnh báo thể tích thấp nhất 
Lưu lượng máu trao đổi 1 - 7 Lít/phút 
Áp lực trao đổi nước tối đa 30psi 
Diện tích bề mặt màng trao đổi khí 2.5m² 
Bề mặt bên trong  phủ hợp chất sinh học Balance gốc 
hydrophilic có tác  dụng chống đông máu. 
- Thể tích mồi : 260 ml Cái 500 

              
129.000.000  

                 
9.675.000.000  

        
1.290.000.000  

            
4.515.000.000  

 

330 3 
Quả lọc máu cô đặc dành 
cho trẻ em 

Bộ lọc cô đặc máu dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ 
em. dung tích mồi 8 ml/34 ml. áp lực xuyên màn tối 
đa 500mmHg.  diện tích bề mặt màng lọc 0.09 m2/ 
0.3 m2. vật liệu màn lọc polysulfone 
Hoặc tương đương Quả 30 

                  
1.800.000  

                    
135.000.000  

             
18.000.000  

                 
63.000.000  
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331 3 
Quả lọc máu người lớn/trẻ 
em 

Diện tích bề mặt: 0.25-0.68m2 
Loại sợi rỗng: polyethersulfone 
- Chuẩn đường máu vào/ra: Male lock 
- Cổng nối: 3/16"-1/4"  

- Thể tích dịch mồi: 30-60ml 
- Lưu lượng tối đa: 100-500 ml/phút 
- Áp lực qua màng tối đa: 0-66 Kpa (0.7 bar/9.6 
psi/500 mmHg) 
Hoặc tương đương Quả 1.050 

                
56.700.000  

                 
4.252.500.000  

           
567.000.000  

            
1.984.500.000  

 

332 4 

Bộ bơm bóng 20/30 áp lực 
tối đa 30 atm. kim tiêm 
20cc.  

Bộ bơm bóng 20/30 áp lực tối đa 30 atm. kim tiêm 
20cc. có van điều chỉnh Copilot chóng rỉ máu Bộ 500 

                
17.000.000  

                 
1.275.000.000  

           
170.000.000  

               
595.000.000  

 

333 1 Bộ bơm bóng áp lực cao  

Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu 
polycarbonate. áp lực 30 atm. có kèm theo 3 phụ kiện 
bao gồm van cầm máu chữ Y Cái 1.000 

                
30.000.000  

                 
2.250.000.000  

           
300.000.000  

            
1.050.000.000  

 

334 3 

Bộ bơm bóng áp lực cao có 
măṭ đồng hồ huỳnh quang. 
có van Y. daṇg bấm xoay 

Bơm áp lực bóng nong mạch vành áp lực cao 30 atm 
và phụ kiện. Nguyên liệu Polycarbonate. đồng hồ áp 
lực. cò dạng bấm . dây nối áp lực kèm khóa 3 ngã 
xoay 360o. Áp lực tối đa 30 Atm. Thể tích syringe 25 

ml. mặt đồng hồ áp lực huỳnh quang thấy được trong 
điều kiện tối. Đi kèm van Y cầm máu dạng kết hợp 
vặn và bấm màu vàng. đường kính lớn 10Fr. dụng cụ 
lái dây dẫn. cây đẩy.  Bộ 200 

                  
5.880.000  

                    
441.000.000  

             
58.800.000  

               
205.800.000  

 

335 2 

Catheter cắt đốt điện sinh lý 
8F đi kèm bộ truyền dịch có 
cảm biến bọt khí 

Catheter cắt đốt điện sinh lý 8F 
- Rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser 
- Lái chuyển hướng 1 hoặc 2 chiều 

- Góc cong từ 180 đến 230 độ 
- Dài  ≥115cm 
- Dây dịch truyền có cảm biến tắc mạch 
Hoặc tương đương. Bộ 20 

                
26.000.000  

                 
1.950.000.000  

           
260.000.000  

               
910.000.000  
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336 2 

Bộ điện cực dán dùng trong 
lập bản đồ điện tim 3 chiều 
kích thước nhỏ 

- Kích thước nhỏ phù hợp với bệnh nhân ở mọi kích 
thước 
- Bản đồ tim 3D chi tiết. tạo ra lên đến 16 bề mặt tim 
khác nhau 

- Định vị điện cực ≥102 lần mỗi giây 
- Hiển thị lên đến 128 điện cực 
- Tương thích với hầu hết catheter và máy đốt 
Hoặ tương đương Bộ 19 

                
19.760.000  

                 
1.482.000.000  

           
197.600.000  

               
691.600.000  

 

337 3 Bộ dụng cụ bung dù các cỡ 

Dụng cụ bung dù có van vặn cầm máu kết cấu lõi 
lưới kim loại. ống nén dù thông liên nhĩ. dù điều hòa 
lưu lượng nhĩ kiểu trong suốt kiểm soát bóng khí các 

cỡ từ 6F đến 14F Bộ 60 

                

11.400.000  

                    

855.000.000  

           

114.000.000  

               

399.000.000  
 

338 1 
Bộ dụng cụ bung dù đóng 
còn ống động mạch. các cỡ  

Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang. van plastic. cáp 
chuyển tải và dụng cụ tải. van cầm máu áp suất cao 
với khớp nối xoay. Chống giập gẫy trong những giải 
phẫu sinh lý phức tạp. Với thiết kế mới nhỏ nhất để 
thích ứng với dụng cụ tương ứng. ít xâm lấn và hiệu 
quả điều trị cao nhất. Kích thước: 4F đến 9F. Bộ 50 

                  
9.250.000  

                    
693.750.000  

             
92.500.000  

               
323.750.000  

 

339 1 
Bộ dụng cụ bung dù đóng 
thông liên nhĩ. các cỡ 

Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang. van plastic. cáp 
chuyển tải và dụng cụ tải. van cầm máu áp suất cao 

với khớp nối xoay. Chống giập gẫy trong những giải 
phẫu sinh lý phức tạp. Với thiết kế mới nhỏ nhất để 
thích ứng với dụng cụ tương ứng. ít xâm lấn và hiệu 
quả điều trị cao nhất. Kích thước: 6F đến 12F Bộ 100 

                
18.500.000  

                 
1.387.500.000  

           
185.000.000  

               
647.500.000  

 

340 3 
Bộ dụng cụ hút huyết khối 
mạch vành 

Dùng hút cục máu đông trong mạch vành hoặc mạch 
máu ngoại biên. Gồm một catheter  được đánh dấu 
cản quang ở đầu cuối đoạn xa. được cấu tạo 3 lớp. cỡ 

6F. độ dài catheter >= 1300mm. độ dài ống dẫn dây 
dẫn từ 220mm. tương thích dây dẫn .014"". Kèm theo 
Stylet. 2 bơm tiêm 30ml. ống nối dài. flushing needle. 
khoá 3 ngã. khóa 2 ngã. dụng cụ lọc. khay lọc Bộ 20 

                  
3.360.000  

                    
252.000.000  

             
33.600.000  

               
117.600.000  
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341 1 Bộ dụng cụ mở đường  

Công nghệ thành siêu mỏng làm giảm đi 1Fr đường 
kính ngoài của sheath mà vẫn giữ được kích cỡ 
đường kính trong như các sheath tương tự. 
Cấu tạo: 

- Kim luồn chọc mạch cỡ: 20G x 51mm; 22G x 
32mm 
- Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm; plastic 
0.025'' x 80cm; plastic 0.021" x 45cm; spring 0.018" 
x 45cm; 
- Sheath dài 10cm hoặc 16cm có phủ lớp ái nước M 
Coat 
- Kích thước: cỡ 7Fr. 6Fr và 5Fr Cái 200 

                  
5.200.000  

                    
390.000.000  

             
52.000.000  

               
182.000.000  

 

342 1 
Bộ dụng cụ mở đường động 
mạch đùi các cỡ 

Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi dài 11 cm. chất 
liệu polythylene và  polypropylene có kèm dây dẫn 
0.038" bằng thép không gỉ dài nhất 50 cm. các cỡ Cái 50 

                     
520.000  

                      
39.000.000  

               
5.200.000  

                 
18.200.000  

 

343 1 
Bộ dụng cụ mở đường động 
mạch quay các cỡ 

Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng 
chất liệu polythylene và  Polypropylene có kèm dây 
dẫn mini 0.018". kim chọc mạch bằng thép không gỉ . 
các cỡ Cái 4.000 

                
41.600.000  

                 
3.120.000.000  

           
416.000.000  

            
1.456.000.000  

 

344 1 
Bộ dụng cụ mở đường vào 
động mạch các cỡ 

Cấu tạo gồm: 
- Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G 
- Mini plastic guide wire cỡ 0.025''. 0.035". dài 45cm 
- Bơm tiêm 2.5ml 
- Introducer sheath 
- Dilator (que nong) 
- Dao rạch da 

Đặc điểm: 
- Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" 
- Kích thước: cỡ 4F.5F.6F.7F.8F.10F; dài 7cm. 10cm 
- Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath 
làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) Cái 1.400 

                
15.400.000  

                 
1.155.000.000  

           
154.000.000  

               
539.000.000  
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345 1 

Bộ dụng cụ mở đường vào 
động mạch có lớp ái nước. 
bao gồm sheath có van 
chống trào máu kiểu 
Crosscut.7F dài 25 cm 

Cấu tạo gồm: 
- Mini plastic guide wire cỡ 0.035" hoặc 0.038''. dài 
80cm 
- Introducer sheath 

- Dilator (que nong) 
Đặc điểm: 
- Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" 
- Kích thước: cỡ 7F dài 25cm 
- Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath 
làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) Cái 50 

                     
700.000  

                      
52.500.000  

               
7.000.000  

                 
24.500.000  

 

346 1 

Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt 

rung nhĩ đơn cực và lưỡng 
cực  

Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ đơn cực và lưỡng 
cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ sử dụng 

sóng cao tần với nước tưới iRF có dây truyền dịch dài 
lên đến 305 cm. Cái 45 

                
46.947.600  

                 
3.521.070.000  

           
469.476.000  

            
1.643.166.000  

 

347 1 Bộ hút huyết khối  

Chất liệu: Polyamide và polyethylene. Thiết kế đầu 
tip đặc biệt với nòng wire ngắn 10mm. gia cố ở đầu 
giúp tăng khả năng đẩy vừa giảm nguy cơ ống thông 
bi ̣xoắn vặn. Mặt cắt xiên. đường kính lòng hút lớn 
cho hiệu suất hút cao. Kích thước đầu tip 5.1 Fr và 

5.7Fr. Tráng phủ Hydrophilic 30cm từ đầu típ đảm 
bảo trơn trượt khi đưa catheter vào mac̣h máu. Chiều 
dài khả dụng Catheter: tối đa 140cm Bộ 20 

                  
3.560.000  

                    
267.000.000  

             
35.600.000  

               
124.600.000  

 

348 3 
Bộ lưu dẫn dung dịch 2 
khóa 3 ngã 

Bộ lưu dẫn dung dịch 2 khóa 3 ngã. Stopcock kiểm 
tra áp lực ổng định trên 500 PSI; Luer-lock cố định 
với catheter Cái 3.500 

                
24.500.000  

                 
1.837.500.000  

           
245.000.000  

               
857.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

349 3 Bộ phân phối 3 cổng  

Gồm 01 Bộ phân phối 2 cổng. được cấu tạo từ 

polycarbonate trong suốt. áp suất 500 PSI. cổng xoay 
có thể được kết nối với phụ kiện khác. dây truyền 
dich không bầu. không có bầu nhỏ giọt 180x1. 01 
Dây đo áp lực. Bộ 1.000 

                  
5.400.000  

                    
405.000.000  

             
54.000.000  

               
189.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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tương tư ̣ 

(VND) 

350 1 

Bộ Stent graft dùng cho 
điều trị phình. bóc tách 
động mạch chủ ngực và phụ 
kiện 

Có 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ. dài 12 
mm. Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng 
stent. không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt. tạo sự 
linh hoạt của stent. bám sát thành mạch tốt hơn. Có 

marker hình số 8 ở đoạn đầu và giữa. một marker 
hình O ở đoạn cuối. Hệ thống bung stent điều khiển 
bằng cách xoay tròn. Đường kính: 22 mm - 46 mm. 
Kích thước: 22 - 25F. chiều dài stent từ 107 - 212mm. 
Chất liệu stent Nitinol. graft là Polyester đa sợi mật 
độ cao. Bộ 10 

                
68.000.000  

                 
5.100.000.000  

           
680.000.000  

            
2.380.000.000  

 

351 1 

Bộ Stent graft dùng cho 
động mạch chủ bụng và phụ 
kiện 

Khung bằng hợp kim Nitinol. dạng chữ Y. lớp phủ 

bằng polyester. đầu gần có stent chữ M.  có neo cố 
định vào thanh động mạch. độ gập góc đến 75 độ. 
được nén trong dụng cụ  bằng nhựa tổng hợp. giúp 
đưa vào cơ thể qua động mạch đùi. Có Marker hình 
chữ "e" và hình tròn ở đầu. hình marker hình tròn ở 
chỗ chia đôi và tận cùng của mỗi nhánh ống ghép. 
Hệ thống bung stent: điều khiển bằng cách xoay tròn. 
Đường kính stent chính: 23 - 36 mm. chiều dài 103 

mm. Đường kính stent nhánh: đầu gần 16 mm. đầu xa 
từ 10 - 28 mm. chiều dài 82-199 mm. Đường kính 
dụng cụ: 18->20Fr. Bộ 5 

                
37.000.000  

                 
2.775.000.000  

           
370.000.000  

            
1.295.000.000  

 

352 6 Bóng áp lực cao các cỡ 

- Chất liệu: Nylon không đàn hồi 
- Độ dày đầu mũi: 0.0160 ± 0.0005". 
- Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất 
0.023". 
- Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00. gấp nếp 3 

lần đối với đường kính 2.25 tới 4.00mm. 
- Đường kính: 2.00. 2.25. 2.50. 2.75. 3.00. 3.50. 4.00. 
4.50mm. 
- Chiều dài: 8. 13. 15. 18. 23. 28. 30. 35. 38mm. Cái 30 

                  
3.900.000  

                    
292.500.000  

             
39.000.000  

               
136.500.000  

 

353 3 
Bóng đo kích thước lỗ 
thông liên nhĩ các cỡ 

Bóng đo nhanh chóng và rõ ràng lỗ thông liên nhĩ có 
các đường kính: 18mm. 24mm. 34mm. Cái 80 

                  
7.680.000  

                    
576.000.000  

             
76.800.000  

               
268.800.000  

 

354 3 
Bóng đối xung động mạch 
chủ các cỡ 

Bóng đối xung động mạch chủ với thể tích bóng ≥ 
35ml. đường kính Catheter: 8.0F. chiều dài bóng ≥ 
160 mm. đường kính bóng ≥ 17mm 
Chiều cao bệnh nhân đề nghị: ≥145cm 

Cái 100 
                

39.000.000  
                 

2.925.000.000  
           

390.000.000  
            

1.365.000.000  
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355 3 

Bóng đối xung động mạch 
chủ các cỡ. tương thích máy 
Maquet 

Gồm: kim choc̣. bô ̣dẫn đường. bô ̣nong các kích cỡ. 
catheter. guidewire. ống chích. Chất liệu durathane. 
Đường kính catheter 7.5Fr. Loaị ≥34cc dùng cho 
người có chiều cao từ 152cm đến 183cm. Cái 35 

                
13.650.000  

                 
1.023.750.000  

           
136.500.000  

               
477.750.000  

 

356 2 
Bóng nong áp lực thường 
các cỡ 

Bóng nong mạch vành áp lực thấp. Chất liệu làm 
bóng Fulcrum.  lớp phủ bôi trơn ưa nước Dura -Trac 
có độ bền cao. không gấp nếp (với bóng có đường 
kính 1.25 mm). Kích thước đầu bóng (tip profile) ≥ 
0.016''. Đường kính 1.25 - 4.0 mm. dài 6 - 30mm.  Cái 50 

                  
8.300.000  

                    
622.500.000  

             
83.000.000  

               
290.500.000  

 

357 1 
Bóng nong can thiệp mạch 
máu ngoại biên  

Bóng nong mạch ngoại vi áp lực cao. phủ chất bôi 

trơn. Đầu vào vị trí tổn thương: 0.040" (1.016mm). 
Đường kính: 3mm - 12mm. chiều dài: 20mm - 
200mm. Tương thích dây dẫn 0.035''. áp lực tối đa 
24atm. 
Có 2 dải đánh dấu bằng Platinum Iridium. Cái 10 

                  
1.879.200  

                    
140.940.000  

             
18.792.000  

                 
65.772.000  

 

358 3 
Bóng nong động mạch thận 
các cỡ 

Bóng nong mạch ngoại vi chất liệu Pebax phủ 
Hydrophilic công nghệ Bioslide. tương thích dây dẫn 
0.014''/0.018'' 

Có 2 dạng: monorail và over-the-wire (catheter dài 40 
- 150 cm). đi cùng guidewire 0.014"/0.018" áp lực từ 
6atm đến 14atm. introducer sheath đề nghị 4F. Chất 
liệu bóng Pebax. trên bóng phủ lớp ái nước 
Hydrophilic. Đường kính: 2.0mm - 10.0mm. chiều 
dài: 10mm - 220mm. Cái 10 

                  
1.814.400  

                    
136.080.000  

             
18.144.000  

                 
63.504.000  

 

359 1 
Bóng nong động mạch thận 
và động mạch cảnh các cỡ 

- Chiều dài bóng 15 - 40 mm 
- Chiều dài ống thông 80 - 135 cm 

- Tương thích ống thông 6F cho tất cả các kích thước 
bóng và với dây dẫn ngắn nhất 130 cm 
- trục hỗ trợ thuôn nhỏ dần ở trong ống thông cho 
nâng cao khả năng đẩy và chống gẫy gập 
- Thân và bóng phủ kỵ nước cho giảm ma sát 
- Dây dẫn 0.014" cho dễ dàng đi qua tổn thương 
- Áp lực định danh 8 atm. Áp lực tối đa 14 atm cho 
tất cả các kích thước Cái 30 

                  
5.040.000  

                    
378.000.000  

             
50.400.000  

               
176.400.000  
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360 3 

Bóng nong động mạch vành 
loại áp lực thường phủ ái 
nước dài từ 10mm - 40mm 

Bóng nong mạch vành semi-compliant. khẩu kính 
nhỏ 0.53mm (0.020") và đầu tip 0.45mm (0.018"). Ái 
nước. thân khỏe. dễ đẩy tới và đi qua tổn thương dễ 
dàng. Hai markers đánh dấu ở phần đầu xa bên trong. 

Áp suất danh định 6-9 ATM. áp suất vỡ bóng 12-18 
ATM. Đường kính từ 1.5-5.00 mm. dài 10- 40 mm. 
Đặc biệt có kích thước đường kính 4.0. 4.5. 5.0 mm. 
dài 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40 mm. Cái 110 

                
13.860.000  

                 
1.039.500.000  

           
138.600.000  

               
485.100.000  

 

361 3 Bóng nong mạch máu 

Thiết kế hệ thống: Over The Wire.  Dạng bóng: Non-
Compliant (kỹ thuật xếp 4 cạnh giúp bóng xếp nhỏ 
lại). Lớp phủ: Medi-Glide ái nước. Đường kính bóng: 

12mm. 14mm. 16mm. 18mm. Chiều dài bóng: 
20mm. 40mm. 60mm. Chiều dài trục thân: 75cm. 
120cm. Dây dẫn tương thích: 0.035". Áp suất tối đa: 
8atm. Entry profile: 0.037". Cái 10 

                  
1.814.400  

                    
136.080.000  

             
18.144.000  

                 
63.504.000  

 

362 3 
Bóng nong mạch máu ngoại 
biên khoeo và dưới gối 

 Chất liệu modified polyamide. phủ lớp ái nước 
HiFlow. Tương thích dây dẫn 0.014'' và 0.018''. Áp 
lực tối đa 23 - 26 bar. Chiều dài hệ thống mang bóng 
dài 80 và 155cm. Đường kính 3.0-8.0mm. dài 10-

60mm. chiều dài hệ thống mang bóng dài 150 - 
155cm Cái 5 

                     
960.000  

                      
72.000.000  

               
9.600.000  

                 
33.600.000  

 

363 1 
Bóng nong mạch vành 3 lớp 
áp lực cao  

Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide. lớp 
trong và lớp ngoài là elastomer. Số điểm cản quang 
định vị bóng: 2. Vai bóng ngắn 3.0mm. dễ thực hiện 
kỹ thuật POT. Áp lực định mức: 12atm. Áp lực tối đa 
22atm (với bóng từ 2.0mm đến 4.0mm) hoặc 20atm 

(với bóng 4.5mm và 5.0mm). Thông số trục đẩy 
bóng. Entry profile 0.43mm. Đường kính trục: 1.9Fr 
đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 
2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa. Độ dài trục: 145 cm. 
Lớp phủ ái nước Hydrophilic. Kích thước: Đường 
kính 2.0mm - 5.0mm; Chiều dài 6mm - 30mm Cái 50 

                  
6.390.000  

                    
479.250.000  

             
63.900.000  

               
223.650.000  
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yêu cầu 
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364 6 
Bóng nong mạch vành áp 
lực cao 

Chất liệu Polyamide Co-Polymer. Thời gian bơm 
căng bóng/ xả bóng: trung bình 5 giây. Tính giãn nở 
bóng trong quá trình sử dụng: khả năng gấp lại chính 
xác. giãn nở đồng đều và cuộn lại. Lực trackability: 

trung bình 1.25N. Chiều dài đầu kéo dài: 3+/- 1mm. 
đầu kéo dài mũi bóng 4mm. Mức giãn nở tại áp lực 
thông thường 14 ATM: 2%. Mức giãn nở tại áp lực 
vỡ bóng 20 ATM: 5%. Nếp gấp bóng: 3 lớp gấp. Đầu 
Hub khắc Laser xác định và truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm sau khi đặt bóng. Đầu Rapid Exchange: 25 cm. 
Trục Shaft đoạn gần được phủ PTFE. Đường kính: 
1.00 - 4.00 mm. Chiều dài: 07 - 49 mm. Tip Entry 

Profile: 0.016" ; Crossing Profile: 0.7 mm. Chiều dài 
Catheter: 145 cm. Cái 20 

                  
3.276.000  

                    
245.700.000  

             
32.760.000  

               
114.660.000  

 

365 1 
Bóng nong mạch vành áp 
lực cao  

Bóng nong mạch vành áp lực cao được làm bằng chất 
liệu OptiLEAP 2 lớp. phủ lớp ái nước Zglide và có hệ 
thống mang bóng Bi-Segment. Trên thân bóng có 
marker được làm bằng chất liệu Platinum 
- Đường kính: 2.0mm - 6.0mm 
- Chiều dài: 6mm - 30mm 

- Áp lực từ 12ATM - 20ATM 
- Tip profile siêu nhỏ: 0.017" 
- Crossing profile nhỏ: 0.031" 
- Chiều dài hệ thống: 143cm Cái 50 

                  
8.350.000  

                    
626.250.000  

             
83.500.000  

               
292.250.000  

 

366 2 

Bóng nong mạch vành áp 
lực cao . chất liệu Fulcrum 
plus. công nghệ sản xuất 

bóng mini Wrap. 

Bóng nong mạch vành áp lực cao. Chất liệu Fulcrum 
Plus. phủ bôi trơn ưa nước có độ bền cao. Kích thước 
đầu bóng  ≥  0.016''. Đường kính bóng đi qua tổn 
thương ≤ 0.024''. Áp lực vỡ bóng tới 18atm.  Đường 

kính 2.0 - 5.0mm. dài 6 - 27mm Cái 30 

                  

5.940.000  

                    

445.500.000  

             

59.400.000  

               

207.900.000  
 

367 1 
Bóng nong mạch vành áp 
lực cao có 3 nếp gấp 

Bóng nong mạch vành áp lực cao bằng chất liệu  
Semi Crystalline Polymer. thiết kế dạng Hypotube. có 
3 nếp gấp. điểm đánh dấu bằng Platinum-Iridium. lớp 
phủ Hydrophobic và Hydrophilic 
Đường kính: 2.0 - 5.0 mm 
Chiều dài: 8 - 30 mm Cái 100 

                
16.400.000  

                 
1.230.000.000  

           
164.000.000  

               
574.000.000  
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368 4 
Bóng nong mạch vành áp 
lực cao đàn hồi  

Bóng nong mạch vành áp lực cao đàn hồi. nguyên 
liệu Pebax. đa lớp. phủ lớp ái nước; đường kính 1.5 
đến 5.0mm. chiều dài 6 đến 25mm; công nghệ bóng 
đa lớp. điểm đánh dấu bằng Tungsten Cái 20 

                  
3.396.000  

                    
254.700.000  

             
33.960.000  

               
118.860.000  

 

369 2 

Bóng nong mạch vành áp 

lực cao dùng nong chỗ hẹp 
động mạch vành. nong áp 
sát khung stent vào thành 
mạch sau khi đặt stent 

Bóng nong (balloon) mạch vành áp lực cao. dùng 
nong chổ hẹp động mạch vành. nong áp sát khung 
stent vào thành mạch sau khi đặt stent. Nguyên liệu : 
Polyamide. Là một catheter có gắn bóng loại RX 
không đàn hồi. có áp lực khác nhau. được đánh dấu 
cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium . 
bao lớp siêu ái nước. vai bóng dạng hình chuông. Độ 

dài catheter 143cm. đường kính ngoài trục đoạt > 2F. 
đoạn xa 2.45/2.6F. đường kính đầu típ 0.016 inch. 
đường kính bóng từ 1.5 -> 5.0 mm. độ dài bóng 8 - 
20mm. áp lực thường 14Atm. áp lực vỡ bóng 23Atm. Cái 30 

                  
4.725.000  

                    
354.375.000  

             
47.250.000  

               
165.375.000  

 

370 1 
Bóng nong mạch vành áp 
lực cao. các cỡ 

Chất liệu: Polyamide resin. tráng phủ Hydrophilic thế 
hệ mới. Áp lực nổ bóng cao vượt trội: 20 - 22 bar; Áp 
lực bơm bóng: 12 bar. Khẩu kính đầu xa (entry 
profile) ≥ 0.40mm. Khẩu kính bóng (crossing profile) 

≤ 0.85mm. Đường kính: 1.5 - 4.5mm (có loại .25 và 
.75). Chiều dài: 8 - 30mm. Thời gian xẹp bóng: ≤ 15 
giây. Có 2 markers cản quang. Chiều dài khả dụng 
Catheter ≥ 140cm. Nếp gấp bóng: 2 nếp (1.5. 
1.75mm); 3 nếp (> 2.0mm).  Cái 30 

                  
4.950.000  

                    
371.250.000  

             
49.500.000  

               
173.250.000  

 

371 6 

Bóng nong mạch vành áp 

lực thông thường 

Chất liệu Polyamide Co-polymer. Thời gian bơm 
căng bóng/ xả bóng: trung bình 5 giây. In-Hospital 

MACE 0.98%. Đầu mũi nhỏ và cuộn lại. Đầu mũi 
bóng kéo dài 4mm ổn định đầu xa và hỗ trợ dây dẫn. 
Nếp gấp bóng: 3 lớp gấp. Trục Shaft đoạn gần được 
phủ PTFE. độ dài đoạn Rapid exchange 25cm. 
Đường kính: 1.00 - 4.00 mm. Chiều dài: 07 - 49 mm. 
Áp lực thông thường: 6 ATM ; Áp lực vỡ bóng: 16 
(từ đường kính 1.00-3.00mm)/ 14 ATM (từ đường 
kính 3.5-4.5mm). Entry Profile: 0.016" ; Crossing 

Profile: 0.72 mm. Chiều dài Catheter: 143 cm.  Cái 20 

                  

3.276.000  

                    

245.700.000  

             

32.760.000  

               

114.660.000  
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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372 4 
Bóng nong mạch vành áp 
lực thường. bán đàn hồi  

Bóng nong mạch vành áp lực thường. bán đàn hồi 
(Semi-Compliant). nguyên liệu Pebax. đa lớp. phủ 
lớp ái nước Hydrophilic; đường kính 2.25-5.0mm. 
chiều dài 6-30mm; công nghệ bóng Crossflex đa lớp. 

công nghệ Slim seal điểm đánh đấu kép bằng 
Tungsten uốn cong được Cái 30 

                  
5.094.000  

                    
382.050.000  

             
50.940.000  

               
178.290.000  

 

373 6 
Bóng nong mạch vành bán 
đàn hồi các cỡ. 

- Chất liệu: Novalon bán đàn hồi 
- Độ dày đầu mũi: 0.0165 ± 0.0006". 
- Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất: ≤ 
0.90mm.  
- Đường kính: 1.25 - 4.50mm 
- Chiều dài: 6 - 49mm Cái 30 

                  
3.900.000  

                    
292.500.000  

             
39.000.000  

               
136.500.000  

 

374 2 

Bóng nong mạch vành bán 
đàn hồi dùng nong các tổn 
thương hẹp động mạch 
vành 

Nguyên liệu : Polyether block amide.  Là một 
catheter có gắn bóng loại bán đàn hồi. có áp lực khác 
nhau. được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng 
Platinum và Iridium . bao lớp siêu ái nước. Độ dài 
cathter ≥ 140cm.  đường kính ngoài trục đoạt > 2F. 
đoạn xa 2.5/2.7F. loại vai bóng thường có 2 maker. 
loại vai bóng thuôn có 1 maker. đường kính: 1.0 -> 
4.0mm. độ dài 5 - 20mm. Đường kính đầu típ ≤ 0.02 

inch. Cụ thể. bóng đường kính 1.0mm có độ dài bóng 
5mm . đường kính bóng: 1.3 - 2.5mm có độ dài bóng 
10mm; Đường kính bóng: 1.5 - 3.0mm có độ dài 
bóng 12mm. Đường kính bóng : 2.0 - 4.0mm có độ 
dài bóng 15mm. 20mm. áp lực thường 6Atm. Áp lực 
vỡ bóng 14 Atm.  Cái 30 

                  
4.725.000  

                    
354.375.000  

             
47.250.000  

               
165.375.000  

 

375 3 

Bóng nong mạch vành bán 

đàn hồi. chất liệu Comax. 
phủ Freelide. có 4 nếp gấp 
các kích cỡ 

Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. chất 

liệu Comax II. chuyên dụng cho CTO: đường kính 
1.25mm-1.5mm. RBP 18 atm. 1 marker. kỹ thuật gấp 
bóng làm 2. 3. 4 nếp gấp (các cỡ) Cái 30 

                  
5.100.000  

                    
382.500.000  

             
51.000.000  

               
178.500.000  

 

376 3 
Bóng nong mạch vành bán 
đáp ứng các cỡ 

Bóng nong mạch vành bán đáp ứng. ái nước. gấp 3 
nếp. 2 dấu cản quang bằng Platinum Iridum. Cái 30 

                  
3.450.000  

                    
258.750.000  

             
34.500.000  

               
120.750.000  

 

377 3 

Bóng nong mạch vành 
chuyên cho sang tắc nghẽn 
mãn tính. các cỡ 

Bóng chuyên cho sang thương tắc nghẽn mãn tính . 
low entry profile 0.016''. chiều dài đầu tip 4mm và 

1mm khỏe và bền. Chiều dài của bóng ngắn nhất 
5mm. Vật liệu polyamide. Có 1 maker ở giữa hoặc ở 
đầu. Kích thước 1.1-2.0mm. chiều dài 5-20mm. Cái 10 

                  
1.680.000  

                    
126.000.000  

             
16.800.000  

                 
58.800.000  
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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378 1 
Bóng nong mạch vành có 
dao cắt các cỡ 

Bóng nong mạch vành có dao cắt. số lượng: 3 - 4  
lưỡi dao. Chiều dài: 6 - 15 mm. Đường kính: 2.0 - 4.0 
mm. Có lớp áo phủ ái nước Z-Glide. Tiệt trùng. 
(Hoặc tương đương) Cái 20 

                  
9.000.000  

                    
675.000.000  

             
90.000.000  

               
315.000.000  

 

379 1 
Bóng nong mạch vành đàn 
hồi các cỡ  

Bóng nong mạch vành bán đàn hồi bằng chất liệu  
Semi Crystalline Co-Polymer. thiết kế dạng 
Hypotube. có 2 hoặc 3 nếp gấp. điểm đánh dấu bằng 
Platinum-Iridium. lớp phủ Hydrophobic và 
Hydrophilic 
Đường kính: 1.25 - 4.0 mm 
Chiều dài: 6. 10. 15. 20. 25. 30 mm Cái 150 

                
24.600.000  

                 
1.845.000.000  

           
246.000.000  

               
861.000.000  

 

380 3 

Bóng nong mạch vành đàn 
hồi có đường kính nhỏ. các 
kích cỡ 

Bóng nong áp lưc̣ thường 
Đường kính 0.0216 inch (size 1 mm). 
Tip entry profile: 0.0164''. 
Đường kính: 1 – 4 mm.  
Chiều dài: 5 – 30 mm. 
Áp lực thường: 6 atm. Áp lực tối đa: 14 atm. 16 atm 
(size 1-1.5 mm) Cái 450 

                
77.760.000  

                 
5.832.000.000  

           
777.600.000  

            
2.721.600.000  

 

381 1 

Bóng nong mạch vành đàn 
hồi. đường kính nhỏ. ái 
nước kissing balloon. các 
kích cỡ 

Chất liệu: Polyamide resin. Tráng phủ Hydrophilic 

thế hệ mới. Khẩu kính đầu xa (entry profile) ≥ 
0.40mm. Khẩu kính bóng (crossing profile) ≥ 
0.60mm. Đường kính: 1.2 - 3.5mm (có loại  .25 và  
.75). Áp lực tối đa: 14 bar; Áp lực bơm bóng: 6 bar. 
Thời gian xẹp bóng ≤ 10 giây. 2 markers cản quang. 
Chiều dài khả dụng Catheter ≥ 140cm Cái 200 

                
30.000.000  

                 
2.250.000.000  

           
300.000.000  

            
1.050.000.000  

 

382 3 
Bóng nong mac̣h vành dây 
dẫn kép áp lưc̣ cao 

Bóng nong mac̣h vành dây dẫn kép (dây đính kèm 
nitinol 0.011"). Tiết diện thâm nhập (crossing profile) 

≥ 0.03 inch. Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm.  Chiều 
dài: 10 - 20 mm. Áp lực thường ≤ 12 atm. Áp lực tối 
đa: 20 atm. Lớp phủ ái nước cho đầu tip và đoạn xa. 
lớp phủ kháng nước ở lòng trong ống. Cái 30 

                  
6.240.000  

                    
468.000.000  

             
62.400.000  

               
218.400.000  
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383 3 

Bóng nong mạch vành dùng 
trong các trường hợp tổn 
thương phân nhánh. tái hẹp 
trong stent. mạch máu nhỏ. 

vôi hóa nặng. tổn thương lỗ 
mà bóng thông thường bị 
trượt hoặc không đạt được 
chuẩn bị tổn thương trước 
khi đặt stent 

Bóng cắt nong (balloon) mạch vành đường kính 2-
4mm. Nguyên liệu : Nylon 12 Là một catheter có gắn 
bóng loại RX bán đàn hồi. có áp lực khác nhau. được 
đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum 

và Iridium. bao lớp siêu ái nước. gắn 3 thành tố 
nylong linh hoạt dọc theo bên ngoài bóng cách nhau 
120o. Độ dài catheter 142cm. đường kính bóng 2.0 -> 
4.0mm; độ dài bóng 13mm. áp lực thường 6Atm. áp 
lực vỡ bóng 14Atm.  Cái 10 

                  
1.764.000  

                    
132.300.000  

             
17.640.000  

                 
61.740.000  

 

384 3 

Bóng nong mạch vành 
không đàn hồi. lõi TiFo. các 
kich cỡ 

Bóng nong áp lưc̣ cao. Đường kính thân bóng ≥ 
0.03". Đường kính bóng: 1.75 – 5 mm. Chiều dài 

bóng: 8 – 18 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực tối 
đa: 18. 20 atm. Lớp phủ ái nước cho đầu tip và đoạn 
xa. lớp phủ kháng nước ở lòng trong ống. Cái 350 

                
60.424.000  

                 
4.531.800.000  

           
604.240.000  

            
2.114.840.000  

 

385 4 

Bóng nong mạch vành loại 

không đáp ứng 

Bóng nong mạch vành áp lực cao. Đường kính từ 
2.0mm đến 4.5mm . chiều dài từ 8mm đến 25mm. 
Chất liệu: Nylon 12. Lớp phủ W-II ái nước lên đến 
50cm trên thân ống (không phủ trên bóng). 3 nếp gấp. 
chóp bóng hình nón 30°. Tương thích dây dẫn 0.014" 

và ống thông 5F. Cái 50 

                  

7.500.000  

                    

562.500.000  

             

75.000.000  

               

262.500.000  
 

386 3 
Bóng nong mạch vành phủ 
thuốc Palitacxel 

Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel. 
công nghệ phủ Paccocath (các cỡ). Cái 40 

                
26.680.000  

                 
2.001.000.000  

           
266.800.000  

               
933.800.000  

 

387 1 

Bóng nong mạch vành semi 
- compliance ái nước 
kissing balloon. Profile 
0.41mm. đường kính thân 
hệ thống dẫn đoạn gần 
1.9Fr. Thân bóng đoạn sát 
tay cầm có cấu tạo kiểu 
PTFE coated Hypo Tube. 

Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. Số 
điểm can quang định vị bóng: 1 hoặc 2. Bóng có 
đường kính 2.25mm đến 3.0mm có 3 nếp cuộn. Bóng 
có đường kính 2.0mm hoặc nhỏ hơn có 2 nếp cuộn. 

Áp lực định mức: 6atm. Áp lực tối đa 14atm. Thông 
số trục đẩy bóng: entry profile 0.41mm. đường kính 
trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật 
Kissing Balloon. đoạn xa 2.4Fr hoặc 2.5Fr. độ dài 
trục ≥ 140 cm. Lớp phủ: Đoạn xa phủ lớp hydrophilic 
M Coat. đoạn gần có cấu trúc PTFE coated Hypo - 
tube. Kích thước bóng: đường kính 1.25mm - 3.0mm. 
Dài 10mm - 20mm  Cái 50 

                  
8.650.000  

                    
648.750.000  

             
86.500.000  

               
302.750.000  
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tương tư ̣ 

(VND) 

388 2 

Bóng nong mạch vành 
thường . chất liệu Fulcrum. 
lớp phủ bôi trơn Dura-trac. 

Bóng nong mạch vành áp lực thấp.  
- Chất liệu làm bóng Fulcrum.  lớp phủ bôi trơn ưa 
nước Dura -Trac có độ bền cao.  

- không gấp nếp (với bóng có đường kính 1.25 mm). 
- Kích thước đầu bóng (tip profile) ≥ 0.016''. Đường 
kính 1.25 - 4.0 mm. dài 6 - 30mm.  Cái 30 

                  
5.940.000  

                    
445.500.000  

             
59.400.000  

               
207.900.000  

 

389 1 

Bóng nong mạch vành với 
hệ thống mang bóng Bi-

Segment 

Bóng nong mạch vành có dãn nở bằng chất liệu 
OptiLEAP. được phủ lớp ái nước Zglide với hệ thống 
mang bóng Bi-Segment. 
- Kích cỡ: đường kính: 1.2-4.0mm; chiều dài: 8-
30mm. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile 

nhỏ: 0.026".. Maker làm bằng Platinum. Cái 100 

                

16.700.000  

                 

1.252.500.000  

           

167.000.000  

               

584.500.000  
 

390 3 

Bóng nong ngoại biên dùng 
cho can thiệp mạch ngoại 
biên. chất liệu modified 
polyamide. dài từ 20-
120mm 

Chất liệu modified polyamide. Phủ lớp ái nước 
HiFlow. Bóng gấp 3 hoặc 6 cánh. Tương thích dây 
dẫn 0.035''.  Áp lực tối đa 23 bar. Chiều dài hệ thống 
mang bóng có hai loại 80 và 120cm.  Đường kính 4 - 
10mm. dài 20 - 120mm.  Cái 5 

                     
920.000  

                      
69.000.000  

               
9.200.000  

                 
32.200.000  

 

391 1 Bóng nong van 2 lá các cỡ 

Bóng nong van 2 lá bằng chất dẻo polyvinyl chloride. 

có các đường kính từ 20 mm đến 30 mm. Catheter 
mang bóng có đường kính 12Fr và chiều dài 75 cm. 
Thời gian bơm bóng và xì bóng nhanh (5 giây)  Cái 10 

                
10.500.000  

                    
787.500.000  

           
105.000.000  

               
367.500.000  

 

392 3 

Bóng nong van động mạch 
phổi áp lực trung bình (3-5 
bar). đàn hồi 

Bóng nong Van Động Mạch Phổi chất liệu 
Thermoplastic Elastomer. không giãn nở và siêu 
mỏng. Không chứa DEHP. không chứa Latex. Đường 
kính: 2-30mm. Áp lực: 1.5-10 atm.  Cái 20 

                  
5.292.000  

                    
396.900.000  

             
52.920.000  

               
185.220.000  

 

393 3 
Bóng nong van và mạch 
máu ngoại biên (các cỡ) 

Chất liệu Co-Polymer mềm mại. ổn định. bền chắc; 
marker cản quang. Áp lực thường từ 1.0atm đến 
4.5atm. Áp lực nổ từ 1.5 đến 6.0atm. Tương thích dây 
dẫn có kích cỡ 0.021". 0.035". Chiều dài hệ thống ≥ 
100cm. Cái 10 

                  
2.540.000  

                    
190.500.000  

             
25.400.000  

                 
88.900.000  

 

394 1 

Cáp nối dùng cho catheter 
cắt đốt điện sinh lý 2 chiều 
tự động khóa đầu cong 

- Dài 150 - 300 cm 
- Tương thích với catheter cắt đốt 2 chiều tự động 

khóa đầu cong và nhiều loại máy đốt RF 
- Được mã hoá màu và ghi nhãn rõ ràng 
- Kênh chỉ dẫn. 
Hoặc tương đương. Dây 20 

                  
4.200.000  

                    
315.000.000  

             
42.000.000  

               
147.000.000  
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395 1 

Cáp nối dùng cho catheter 
cắt đốt điện sinh lý dùng 
với dịch truyền 

Dài ≥ 250 cm. tương thích với catheter cắt đốt điện 
sinh lý dùng với dịch truyền và nhiều loại máy đốt 
RF. Dây 7 

                  
1.470.000  

                    
110.250.000  

             
14.700.000  

                 
51.450.000  

 

396 1 

Cáp nối dùng cho catheter 
chẩn đoán 4 đến 10 điện 
cực  

Cáp nối Catheter chẩn đoán 4 đến 10 điện cực  
- Dài ≥ 150 cm 
- Chân pin ký hiệu rõ ràng 
- Kênh chỉ dẫn kết nối  
Hoặc tương đương Dây 25 

                  
3.000.000  

                    
225.000.000  

             
30.000.000  

               
105.000.000  

 

397 1 

Cáp nối dùng cho cathter 
chẩn đoán độ cong điều 
khiển được loại 10 điện cực 

Cáp nối Catheter chẩn đoán 10 điện cực  
- Dài ≥ 150 cm 

- Chân pin ký hiệu rõ ràng  
- Nút bấm tháo cáp dễ dàng 
Hoặc tương đương Dây 19 

                  
2.280.000  

                    
171.000.000  

             
22.800.000  

                 
79.800.000  

 

398 1 

Cáp nối dùng cho cathter 
chẩn đoán loại xoắn 10 điện 
cực 

Cáp nối Catheter chẩn đoán 10 điện cực loại xoắn 
- Dài ≥ 150 cm 
- Chân pin ký hiệu rõ ràng 
Hoặc tương đương Dây 13 

                  
2.730.000  

                    
204.750.000  

             
27.300.000  

                 
95.550.000  

 

399 1 

Catheter cắt đốt điện sinh lý 
2 chiều. tự động khóa độ 
cong. 7F 

Catheter cắt đốt 4 cực 
- Đầu điện cực 4 - 8 mm. 7F 
- Khoảng cách điện cực 2-5-2. dài ≥ 100 cm 
- Tay cầm điều khiển tự động khóa  
- Lái chuyển hướng hai chiều 
- Cảm biến nhiệt và điện trở nhiệt 
- Tay cầm dễ điều khiển 
Hoặc tương đương Cái 100 

                
92.000.000  

                 
6.900.000.000  

           
920.000.000  

            
3.220.000.000  

 

400 2 

Catheter chẩn đoán 10 điện 

cực. 5F  

Catheter chẩn đoán 10 điện cực.  5F 
- Độ cong CSL.  phần thân dạng bện kiểm soát tốt lực 
xoắn và đẩy 
- Đầu catheter mềm không bện giúp giảm nguy cơ 
thủng tim 
- Điện cực dài  ≥1mm. nhiều khoảng cách điện cực 
- Dài 65 cm hoặc 120 cm. 

Hoặc tương đương Cây 25 

                  

4.100.000  

                    

307.500.000  

             

41.000.000  

               

143.500.000  
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401 2 
Catheter chẩn đoán 4 điện 
cực. 4F - 5F - 6F 

Catheter chẩn đoán 4 điện cực. 4F - 5F - 6F 
- Độ cong cố định. phần thân dạng bện kiểm soát tốt 
lực xoắn và đẩy 
- Đầu catheter mềm không bện giúp giảm nguy cơ 

thủng tim. nhiều độ cong 
- Điện cực dài ≥1 mm. nhiều khoảng cách điện cực 
- Dài ≥ 120 cm. 
Hoặc tương đương Cây 188 

                
29.704.000  

                 
2.227.800.000  

           
297.040.000  

            
1.039.640.000  

 

402 3 
Catheter chẩn đoán động 
mạch đường quay . các số  

- Cấu tạo: thiết kế theo công nghệ sợi bện kép 
(double-wire braiding tech). đoạn đầu xa không bện. 
tiếp theo là đoạn được bện dày và bện thưa hơn ở 
đoạn gần. 

- Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau 
trong cấu trúc ống 2 lớp 
- Hình dạng đầu cho can thiệp qua đường quay: 
Brachial Type (Tiger) 
- Thành ống mỏng. lòng ống rộng cho tốc độ dòng 
chảy tối đa 23mL/ giây (cỡ 5Fr). Áp lực tối đa 1.200 
psi (8.247kPa) 
- Tương thích guidewire 0.038'' 

- Đường kính 5Fr (lòng rộng 1.20mm). chiều dài 
100cm - 120cm. Cái 3.000 

                
42.600.000  

                 
3.195.000.000  

           
426.000.000  

            
1.491.000.000  

 

403 1 
Catheter loại xoắn thân. 
lệch hướng vòng lặp 180 độ 

Catheter lập bản đồ vòng lặp tại các vùng của tâm 
nhĩ. 7F 
- Dài ≥110 cm. vòng lặp 4F 
- Bán kính quay nhỏ. lệch hướng 1 chiều 180 độ 
- Tay cầm điều khiển độ lệch hướng dạng kéo đẩy. 
nhiều khoảng cách điện cực 
Hoặc tương đương. Cây 7 

                  
8.120.000  

                    
609.000.000  

             
81.200.000  

               
284.200.000  

 

404 2 

Cathter chẩn đoán độ cong 

điều khiển được 10 điện 
cực. tự động khóa độ cong 

Catheter chẩn đoán lái chuyển hướng 10 điện cực 5F-
6F 
- Tay cầm điều khiển trợ lực và tự động khóa độ cong 
- Phần đầu catheter mềm. không bện giúp giảm nguy 
cơ thủng tim 
- Nhiều cấu hình độ cong. nhiều khoảng cách điện 
cực 

- Dài ≥115 cm. 
Hoặc tương đương Cây 75 

                
45.000.000  

                 
3.375.000.000  

           
450.000.000  

            
1.575.000.000  
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405 2 

Cathter chẩn đoán độ cong 
điều khiển được 20 điện 
cực. tự động khóa độ cong 

Catheter chẩn đoán lái chuyển hướng 20 điện cực 7F 
- Tay cầm điều khiển trợ lực và tự động khóa độ cong 
- Phần đầu catheter mềm. không bện giúp giảm nguy 
cơ thủng tim 

- Nhiều cấu hình độ cong. nhiều khoảng cách điện 
cực 
- Dài ≥95 cm 
Hoặc tương đương Cây 13 

                  
9.360.000  

                    
702.000.000  

             
93.600.000  

               
327.600.000  

 

406 2 
Dây dẫn can thiệp bào 
mảng xơ vữa lòng mạch  

Dây dẫn can thiệp bào Mảng Xơ Vữa lòng mạch 
0.014 inch. dài ≥ 300cm. có đầu tip dài 2.2. 2.8cm Cái 10 

                     
510.000  

                      
38.250.000  

               
5.100.000  

                 
17.850.000  

 

407 2 
Dây dẫn can thiệp mạch 
máu ngoại biên. các cỡ 

Dây dẫn can thiệp mạch máu siêu cứng phủ Teflon cỡ 
đường kính 0.035" và 0.038". Đầu có cấu trúc xoắn. 
lớp phủ: PTFE. Chiều dài 75cm. 145cm. 150cm. 
180cm. 260cm. Loại đầu tip: Straight. dạng chữ J linh 
hoạt dài 3mm. dạng Short Tip. Cái 30 

                  
1.530.000  

                    
114.750.000  

             
15.300.000  

                 
53.550.000  

 

408 2 

Dây dẫn can thiệp mạch 

vành các cỡ có cấu trúc theo 
kiểu composite không bị 
biến dạng. 

Vi dây dẫn can thiêp̣ tim mạch đa lõi hoặc đơn lõi 
Lớp phủ ái nước hoặc silicon. 
Tip load: 0.5 - 0.8 gf. 

Đầu tip: straight. J. 
Đường kính: 0.014''.  
Chiều dài: 150 - 180 cm Cái 1.000 

                
48.000.000  

                 
3.600.000.000  

           
480.000.000  

            
1.680.000.000  

 

409 3 
Dây dẫn can thiệp tim bẩm 
sinh làm từ thép không rỉ  

- Dây dẫn đường can thiệp Tim Bẩm Sinh 
- Chất liệu dây dẫn làm từ thép không rỉ với lớp phủ 
PTFE bên ngoài.  
- Đường kính đầu tip: 7.5mm J- Tip. 1.5mm J- Tip. 

6mm J - Tip. 
- Đường kính dây dẫn: 0.035 inch 
- Chiều dài: 260cm. 300cm Cái 120 

                  
3.240.000  

                    
243.000.000  

             
32.400.000  

               
113.400.000  

 

410 1 
Dây dẫn chuẩn đoán mạch 
vành lõi thép không gỉ  

Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ với 
công nghệ phủ PTFE( (pre-coating) phủ Heparin dài 
80-260 cm Cái 3.500 

                
29.400.000  

                 
2.205.000.000  

           
294.000.000  

            
1.029.000.000  
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411 3 
Dây dẫn chụp chẩn đoán 
đầu J 

Cấu tạo:  
-  Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. 
-  Lớp ngoài là Polyurethane. tăng tính cản quang 
bằng lớp Tungsten. 

-  Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat. 
Hình dạng đầu tip: đầu thẳng. đầu cong hoặc hình 
chữ J (Straight. Angled. J-Curve) 
Kích thước:  
- Chiều dài dây dẫn ≤ 150 cm 
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt ≤ 3 cm 
- Đường kính: 0.025''. 0.035''. 0.038'' Cái 200 

                  
2.080.000  

                    
156.000.000  

             
20.800.000  

                 
72.800.000  

 

412 3 

Dây dẫn chụp chẩn đoán 

loại cong 

Cấu tạo:  
-  Lõi là vật liệu Nitinol. hợp kim siêu đàn hồi. 

-  Lớp ngoài là Polyurethane. tăng tính cản quang 
bằng lớp Tungsten 
-  Lớp phủ ái nước Hydrophilic M coat 
Hình dạng đầu: đầu thẳng. đầu cong hoặc hình chữ J ( 
Straight. Angled. J-Curve ) 
Kích thước:  
- Chiều dài dây dẫn ≤ 260 cm 
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt ≤ 3 cm 

- Đường kính: 0.025''. 0.035''. 0.038'' Cái 250 

                  

3.450.000  

                    

258.750.000  

             

34.500.000  

               

120.750.000  
 

413 3 
Dây dẫn chụp chẩn đoán 
loại thẳng 

Cấu tạo:  
-  Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. 
-  Lớp ngoài là Polyurethane. tăng tính cản quang 
bằng lớp Tungsten. 
-  Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat. 
Hình dạng đầu tip: đầu thẳng. đầu cong hoặc hình 
chữ J (Straight. Angled. J-Curve) 

Kích thước:  
- Chiều dài dây dẫn ≤ 150 cm 
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt ≤ 3 cm 
- Đường kính: 0.025''. 0.035''. 0.038'' Cái 100 

                  
1.040.000  

                      
78.000.000  

             
10.400.000  

                 
36.400.000  
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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414 3 
Dây dẫn chụp mạch vành 
đầu thẳng hoặc đầu J 

Chất liệu: thép không rỉ. phủ silicon. teflon. Bề măṭ 
trơn láng. dê ̃di chuyển trong lòng catheter cũng như 
lòng mac̣h máu. Độ cản quang cao. không xoắn vặn 
khi thao tác. Đường kính 0.035". dài ≤ 150cm Cái 2.000 

                
12.000.000  

                    
900.000.000  

           
120.000.000  

               
420.000.000  

 

415 3 
Dây dẫn truyền thuốc 
25cmx 1mm Dây dẫn truyền thuốc 25cmx 1mm Bộ 7.000 

                  
2.030.000  

                    
152.250.000  

             
20.300.000  

                 
71.050.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

416 1 

Dây dịch truyền có cảm 
biến tắc mạch trong đường 
ống 

- Dây dịch truyền có cảm biến tắc mạch trong đường 
ống 
- Dùng cho máy bơm Coolpoint pump 
Hoặc tương đương Cái 19 

                  
1.330.000  

                      
99.750.000  

             
13.300.000  

                 
46.550.000  

 

417 2 
Dây nối can thiệp mạch 
vành Dây nối có đường kính 0.014". chiều dài 165 cm  Cái 20 

                     
956.800  

                      
71.760.000  

               
9.568.000  

                 
33.488.000  

 

418 1 

Dù đóng lỗ còn ống động 

mạch các cỡ. có màng 
polyester 

Dụng cụ được thiết kế từ hợp kim nhớ hình dạng lưới 
Nitinol. thích ứng hình dạng hoàn toàn với giải phẫu 
sinh lý của ống động mạch. Đĩa được đệm thêm 
những mảnh kết cấu polyester giúp quá trình nội mạc 
hóa lên từ bên trong. Kích cỡ đa dạng (A/B): 5/4. 6/4. 

8/6. 10/8. 12/10. 14/12. 16/14 mm. (A/C): 3/4. 3/6. 
4/4. 4/6. 5/4. 5/6. 6/4. 6/6 mm Cái 50 

                
23.100.000  

                 
1.732.500.000  

           
231.000.000  

               
808.500.000  

 

419 1 

Dù đóng lỗ thông liên nhĩ 
loại có khẩu kính nén nhỏ. 
có màng polyester. đủ các 
cỡ 4-40mm 

Dụng cụ được thiết kế từ hợp kim nhớ hình dạng lưới 
Nitinol. thích ứng hình dạng hoàn toàn với giải phẫu 
sinh lý của vách liên nhĩ. Đĩa được đệm thêm những 
mảnh kết cấu polyester giúp quá trình nội mạc hóa 
lên từ bên trong. Kích cỡ đa dạng: 4mm đến 40 mm Cái 80 

                
73.920.000  

                 
5.544.000.000  

           
739.200.000  

            
2.587.200.000  

 

420 3 

Dù đóng lỗ thông liên nhĩ 
phủ Titanium. loại 1 núm 

kèm cáp thả dù tạo góc 
nghiêng 50 độ 

Dù đóng thông liên nhĩ có công nghệ đan bện giảm 
thiểu vật liệu phần đĩa nhĩ trái. tạo đầu tip mềm 
không gây tổn thương. Hợp kim Nitinol được phủ lớp 
Titanium làm giảm tối thiểu giải phóng Nikel. Công 
nghệ đan bện một núm duy nhất kết nối với cáp thả 
dù và giúp khóa dù an toàn. Kèm cáp thả dù được chỉ 
thị màu tương ứng kích cỡ dù. tạo góc nghiêng 50° 
phù hợp với hình thái học của vách liên nhĩ. Miếng 

PET cho phép quá trình nội mạc hóa  nhanh. Kích cỡ 
4mm đến 40mm (đặc biệt 7.5. 10.5. 13.5. 16.5. 19.5)  Cái 60 

                
58.092.000  

                 
4.356.900.000  

           
580.920.000  

            
2.033.220.000  

 

421 1 
Dụng cụ bắt dị vật kích 
thước lớn 

Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng chất liệu nhớ hình Nitinol 
kích thước tiêu chuẩn từ 6 đến 45mm  Cái 5 

                     
790.500  

                      
59.287.500  

               
7.905.000  

                 
27.667.500  
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NGHIÊṂ 
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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Nguồn lưc̣ tài 
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422 1 
Dụng cụ bắt dị vật kích 
thước nhỏ 

Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng chất liệu nhớ hình Nitinol 
kích thước nhỏ kích thước từ 2 đến 8mm. Ba vòng 
tròn dụng cụ xoắn lại với nhau và tự làm vừa kích cỡ 
để gộp các mạch trội nhất lại với nhau. Dây Nitinol 

siêu đàn hồi có đặc tính là mềm dẻo. có độ chịu xoắn 
tốt. và độ xoắn được kiểm soát 1:1.  Cái 10 

                  
1.581.000  

                    
118.575.000  

             
15.810.000  

                 
55.335.000  

 

423 1 
Dụng cụ đóng thông động 
tĩnh mạch các cỡ 

Dụng cụ đóng thông Động Tĩnh Mạch dạng lưới 
Nitinol .đủ các kích cỡ: 4mm đến16mm. Cái 5 

                  
1.260.000  

                      
94.500.000  

             
12.600.000  

                 
44.100.000  

 

424 1 
Dụng cụ mở đường vào 
động mạch quay 

Dụng cụ mở đường động mạch quay gồm: 
- Dây nhựa dẫn đường nhỏ có ái nước cỡ 0.035" hoặc 
0.038" dài ≥ 80cm 

- Que nong 
- Van cầm máu Cross-Cut 
- Kích thước: 5F đến 7F dài 25cm 
Hoặc tương đương. Cái 10 

                     
138.000  

                      
10.350.000  

               
1.380.000  

                   
4.830.000  

 

425 1 

Giá đỡ mạch vành có vỏ 
bao phủ bằng chất liệu 

Polyurethane không dệt. 
quay tĩnh điện  

Giá đỡ mạch vành có vỏ bao làm bằng chất liệu 
Polyurethane không dệt. khung giá đỡ làm bằng 
Cobalt chromium (L-605) với lớp áo phủ proBIO 
(Amorphous Silicon Carbide) 
Crossing profile: 1.25mm 

Đường kính: 2.5 đến 5.0 mm 
Chiều dài: 15 đến 26 mm Cái 5 

                  
6.000.000  

                    
450.000.000  

             
60.000.000  

               
210.000.000  

 

426 3 
Guiding can thiệp động 
mạch thận 

Ống thông can thiệp mạch vành Mach1 loại mềm. lõi 
đan kim loại 2x2. Loại 6F có Lumen rộng 0.070". 7F 
có Lumen rộng 0.081". 8F có Lumen rộng 0.091". Đủ 
dạng đầu cong các loaị Cái 10 

                     
495.000  

                      
37.125.000  

               
4.950.000  

                 
17.325.000  

 

427 1 

Hệ thống nối đưa dây dẫn 
bào mảng xơ vữa và có đầu 
khoan 

Hệ thống nối đưa dây dẫn bào mảng xơ vữa có đầu 
khoan với các cỡ 1.25mm đến 2.5 mm. hệ thống dài 
135cm. Kết nối với máy Rotalabtor 
Hoặc tương đương Bộ 10 

                  
7.600.000  

                    
570.000.000  

             
76.000.000  

               
266.000.000  

 

428 2 

Kim chọc vách liên nhĩ các 

cỡ 

Kim chọc vách liên nhĩ các cỡ 
- Chiều dài 71 đến 98cm 
- Thân bằng thép không rỉ 
- Tương thích với catheter dẫn đường xuyên vách liên 

nhĩ  Cái 36 

                  

6.480.000  

                    

486.000.000  

             

64.800.000  

               

226.800.000  
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429 3 

Ống thông can thiệp mạch 
vành có lõi đan dải kim loại 
siêu mỏng  

Ống thông can thiệp mạch vành có lõi đan dải kim 
loại siêu mỏng 1x2. được phủ lớp ái nước Zglide và 
chỉ phủ ở những vị trí cần thiết: không phủ 7cm đoạn 
xa và 25cm ở đoạn gần 

- Đường kính trong lớn: 0.071" với ống thông 6F 
- Đầu Tip mềm và nhỏ 
- Kích cỡ: 5F. 6F. 7F. 8F 
- Đầu cong đa dạng: FR. FCR. JR. IM. IMC. LCB. 
RCB. CLS. LBU. KIMNY. ML. Radial.... Cái 30 

                  
1.410.000  

                    
105.750.000  

             
14.100.000  

                 
49.350.000  

 

430 1 

Ống thông can thiệp mạch 
vành phải có dạng cong. có 

lòng rộng nhất 0.071" có 
các độ cong đặc biệt hỗ trợ 
can thiệp 

Ống thông can thiệp mạch vành. Chất liệu lõi là các 
sợi kim loại dẹt được kết nang polymer - Vest Tech 
nylon. giúp cho thành ống thông mỏng mà vẫn vững 

chắc. Lòng ống thông rộng 0.071'' - 0.081''. Có  các 
dạng cong EBU. RBU. IMA. SAL. SL. AL.... . Có 
kích thước từ 5-8Fr. Cái 2.000 

              
112.000.000  

                 
8.400.000.000  

        
1.120.000.000  

            
3.920.000.000  

 

431 1 

Ống thông can thiệp mạch 
vành với 6 loại chất liệu 
khác nhau cho từng đoạn. 
có cấu trúc lớp trong bằng 
PTFE (các cỡ) 

Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE. ở giữa là lớp lưới thép 
không gỉ phẳng được bện cường độ cao. lớp vỏ ngoài 
mềm mại và có tính cản quang cao ở đoạn xa. Đặc 
điểm: kết cấu vật liệu nổi bật bao gồm 5 đến 6 vùng. 

mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác 
nhau. Hình dạng kiểu BL. JR. JL. MP. AL. Ikari. 
Kích thước: cỡ 5F có đường kính trong 0.059''. cỡ 6F 
có đường kính trong 0.071". cỡ 7F có đường kính 
trong 0.081''. Chiều dài ≤ 100cm.  Cái 100 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

432 2 
Ống thông can thiêp̣ tim 
mạch  

Ống thông can thiệp tim mạch  
Lòng trong: 0.071. 0.081. 0.09 inch (6. 7. 8 F) phủ 
PTFE. 

Đường kính ngoài: 2.09. 2.4. 2.7 mm (6. 7. 8F). 
Các shape: JL. JR. AL. SAL. AR. HS. IM. PB. SC. 
SPB. MP 
Chiều dài 100cm.  Cái 30 

                  
1.440.000  

                    
108.000.000  

             
14.400.000  

                 
50.400.000  
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433 2 

Ống thông dài ≥71cm loại 
điều khiển được. độ cong 2 
chiều. 8.5F 

Ống thông dài ≥71cm. 8.5F 
- Đầu kim thiết kế cản bức xạ 
- Thân kim dạng bện kiểm soát lực đẩy và xoắn 
- Van cầm máu 

- Bít kín khi sử dụng dây dẫn đường 0.014 inch tránh 
bọt khí lọt vào 
- Lái chuyển hướng 2 chiều 
Hoặc tương đương  
  Cây 7 

                  
3.850.000  

                    
288.750.000  

             
38.500.000  

               
134.750.000  

 

434 3 
Ống thông dẫn đường 1 
nòng. dài 12cm các cỡ 

Ống thông dẫn đường 1 nòng. có van cầm máu chống 
bọt khí  
- Khóa an toàn cố định catheter 

- Vòng khâu cố định kim  
- Nhiều kích cỡ 
- Đường kính dây dẫn 0.032 - 0.038 inch 
- Chiều dài ≥12 cm.  
Hoặc tương đương Cây 188 

                  
2.632.000  

                    
197.400.000  

             
26.320.000  

                 
92.120.000  

 

435 3 
Ống thông dẫn đường 3 
nòng. dài 12cm. các cỡ 

Ống thông dẫn đường 3 nòng 
- Có van cầm máu chống bọt khí  

- Khóa an toàn cố định catheter 
- Tự động khóa chặt nòng 
- Nhiều kích cỡ 
- Đường kính dây dẫn 0.038" 
- Chiều dài ≥12 cm.  
Hoặc tương đương Cây 125 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

436 3 
Ống thông dẫn đường 
xuyên vách liên nhĩ các cỡ  

Ống thông dẫn vách xuyên liên nhĩ các cỡ 
- Dài 63 đến 81cm 

- Bộ nong và dây dẫn dài ≥180cm 
- Độ cong chữ j  
Hoặc tương đương. Cái 213 

                
26.412.000  

                 
1.980.900.000  

           
264.120.000  

               
924.420.000  
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437 3 
Ống thông hỗ trợ can thiệp 
mạch vành 

Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành. dùng để hỗ 
trợ đưa các dụng cụ can thiệp mạch vành đến các tổn 
thương khó tiếp cận. Gồm : một đầu típ. trục xa. trục 
bảo vệ gần được làm bằng dây thép. Độ dài ống 

thông 145cm. bao lớp thân nước. đường kính trong 
1.33mm. độ dài trục đoạn xa 25cm. đánh dấu tại vị trí 
900mm và 1000mm so với đầu típ. phù hợp với ống 
thông can thiệp 6F.  Cái 30 

                  
9.450.000  

                    
708.750.000  

             
94.500.000  

               
330.750.000  

 

438 3 

Ống thông hỗ trợ can thiệp 
tổn thương mạch vành phức 
tạp  

Ống thông dài ≥ 150cm bao gồm:  
- Thanh đẩy dài ≥ 108cm thép không gỉ 
- Đoạn Half-pipe dài ≥ 17cm 

- Đoạn rapid exchange dài ≥ 25cm 
- Đường kính: 5F đến 8F 
- GuideLiner có hai vòng đánh dấu cản quang 
- Trên ống thông có hai vị trí dấu định vị. 
Hoặc tương đương. Cái 20 

                  
6.000.000  

                    
450.000.000  

             
60.000.000  

               
210.000.000  

 

439 1 

Ống thông mở rộng nối với 

dây dẫn hỗ trợ can thiệp 
động mạch vành phức tạp 

Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có 
chiều dài 25cm và 40cm. chiều dài của shaft 125cn.có 

thiết kế sợi đan 1x1.. Các size 6F. 7F. 8F và 6F. Có 
lớp áo phủ ái nước Z-Glide. Cái 20 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

440 3 

Shunt động mạch cảnh các 

cỡ 

- Chất liệu shunt: Polyurethane  
- Chất liệu bóng: Cao su 
- Dài 31 cm 
- Cổng chữ T có van khóa. Van khóa. Bóng động 
mạch cảnh chung. Lumen phồng động mạch được mã 
hóa theo màu sắc.  Có vạch đánh dấu độ sâu theo 
centimet 

- Vỏ bọc an toàn. bóng an toàn Cái 2 

                     

300.000  

                      

22.500.000  

               

3.000.000  

                 

10.500.000  
 

441 3 

Stent can thiệp mạch máu 
ngoại biên động mạch chậu. 
thận. các cỡ 

Chất liệu Coban - Crom (L605) được bọc bởi 1 lớp 
graft Micro-porous ePTFE dày 203±25µm.. Tương 
thích với sheath 6F - 8.0F. dài 57mm. Đường kính 5-
10 mm. dài 18-58 mm. Chiều dài ống thông 75 và 
120cm.  Cái 10 

                
17.000.000  

                 
1.275.000.000  

           
170.000.000  

               
595.000.000  
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Nôp̣ hàng 
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Nguồn lưc̣ tài 
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442 1 
Stent động mạch cảnh trong 
các cỡ 

Chất liệu Elgiloy. được thiết kế dành riêng cho đặt 
stent động mạch cảnh với lực hướng tâm không đổi. 
Đường kính từ 6mm - 10mm. Chiều dài từ 21mm - 
37mm. Stent tự bung bằng sheath. Chiều dài và 

đường kính stent tỉ lệ nghịch với nhau .Có thể thu 
stent lại sau khi đã bung ra được 50%.  
Thiết kế closed-cell giúp tăng khả năng chống đỡ. tối 
ưu hóa việc bao phủ tổn thương và cung cấp 1 lòng 
mạch trơn láng. Thiết kế hệ thống: Monorail. Chất 
liệu: hợp kim Elgiloy. Đường kính: 4- 9mm. Chiều 
dài: 30-60mm. Chiều dài trục thân: 135cm. Dây dẫn 
tương thích: 0.014". FilterWire EZ. Cái 10 

                  
6.800.000  

                    
510.000.000  

             
68.000.000  

               
238.000.000  

 

443 3 

Stent động mạch ngoại biên 

các cỡ 

Stent động mạch ngoại vi loại gắn trên bóng làm 
bằng chất liệu thép không gỉ 316L. được bung bằng 
bóng. được cấu trúc với hai hệ thống thanh stent 
Micro và Macro xen kẽ giúp tạo nên tính cứng chắc 
cũng như mềm dẻo của stent. Đường kính: 5-10mm; 
Chiều dài: 17-57mm. Đầu xa catheter 30cm phủ 
Hydrophilic. tương thích sheath 6F. dây dẫn 0.035''. 

áp suất tối đa: 12 atm Cái 5 

                  

2.754.000  

                    

206.550.000  

             

27.540.000  

                 

96.390.000  
 

444 1 
Stent động mạch thận. các 
cỡ 

Stent động mạch thận. bằng Coblat-chromium. bóng 
mang giá đỡ bằng Xcelon. công nghệ Grip. đường 
kính 4 -> 7mm. dài 12 -> 18m Cái 5 

                  
2.184.000  

                    
163.800.000  

             
21.840.000  

                 
76.440.000  

 

445 3 
Stent dùng cho can thiệp 
mạch máu. các cỡ 

Stent can thiệp mạch máu ngoại biên. nong bằng 
bóng. Chất liệu Coban - Crom (L605). Có đường 
kính trước khi bung nhỏ dễ đẩy và lái qua tổn thương. 

Tương thích sheath 6F. Đường kính 5 -10 mm. dài 
18-58 mm. Cái 10 

                  
4.400.000  

                    
330.000.000  

             
44.000.000  

               
154.000.000  

 

446 1 

Stent graft bổ sung cho 

động mạch chủ bụng. các 
cỡ 

Khung giá đỡ (stent) bằng hợp kim Nitinol. Lớp phủ 
bằng polyester. Stent dạng  thẳng. được nén trong 
dụng cụ  bằng nhựa tổng hợp. giúp đưa vào cơ thể 
qua động mạch đùi. Có Marker hình tròn ở đầu và tận 
cùng của nhánh ống ghép. 
Hệ thống bung stent: điều khiển bằng cách xoay tròn. 
Đường kính khung giá đỡ: đầu gần 16 mm. đầu xa từ 

10 - 28 mm. chiều dài 82-199 mm. Đường kính dụng 
cụ: 14->16Fr Cái 10 

                
17.800.000  

                 
1.335.000.000  

           
178.000.000  

               
623.000.000  
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NGHIÊṂ 
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447 1 
Stent graft bổ sung cho 
động mạch chủ ngực. các cỡ 

Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. Lớp phủ bằng 
polyester. Không có thanh kim loại chạy dọc trên 
lưng stent. không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt. 
được nén trong dụng cụ  bằng nhựa tổng hợp. giúp 

đưa vào cơ thể qua động mạch đùi.  Có Marker hình 
số "8" ở đầu và giữa. một marker hình "O" ở đoạn 
cuối. Đường kính khung giá đỡ: 2246mm. chiều dài 
100 - 205 mm. Đường kính dụng cụ: 20->25F Cái 10 

                
17.800.000  

                 
1.335.000.000  

           
178.000.000  

               
623.000.000  

 

448 3 Stent mạch máu ngoại biên 

Stent động mạch thận loại gắn trên bóng với hệ thống 
thanh stent Micro và Macro xen kẽ. Chất liệu thép 
không gỉ 316L. bóng trong stent chất liệu 

DynaLEAP. Đường kính 4mm - 7mm với hệ thống 
Monorail Catheter 0.014”/0.018”. Chiều dài: 14. 15. 
18. 19mm. chiều dài catheter 90cm. 150cm. tương 
thích sheath 5F-6F. tương thích dây dẫn 0.014". 
0.018". áp lực tối đa 14atm. 2 marker cản quang. Cái 10 

                  
5.508.000  

                    
413.100.000  

             
55.080.000  

               
192.780.000  

 

449 4 

Stent mạch vành phủ thuốc 
Biolimus không phủ lớp 
polymer. các cỡ 

Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không 
phủ lớp polymer. phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt 
thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều 

dài. Đường kính: 2.25mm - 4.0mm . chiều dài: 9mm - 
36mm. Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr). Tiêu 
chuẩn kỹ thuật: Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết 
kế 9 vành).  ≤ 84µm (thiết kế 6 vành) . Độ rút ngắn: ≤ 
2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và 
đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. 
Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính 
chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. Cái 200 

              
170.000.000  

               
12.750.000.000  

        
1.700.000.000  

            
5.950.000.000  

 

450 4 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Biolimus. các cỡ 

Stent mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 có phủ 
lớp polymer tự tiêu sinh học. lõi stent Cobalt 
Chromium (CoCr) dạng cải tiến. đường kính từ 
2.25mm-4mm. chiều dài từ 9mm - 36mm Cái 50 

                
42.500.000  

                 
3.187.500.000  

           
425.000.000  

            
1.487.500.000  

 

451 6 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Everolimus. các cỡ 

Stent Phủ thuốc Everolimus mật độ 1.25 μg/mm2 
phóng thích đồng thời với Polymer sinh học trong 
thời gian 30 ngày. khung Cobalt Chromium mắt đóng 

mắt mở dày 50µm (0.002"). cơ chế bung từ giữa thân 
Stent. Có các chiều dài 8-48mm. Cái 50 

                
39.000.000  

                 
2.925.000.000  

           
390.000.000  

            
1.365.000.000  
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452 1 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Everolimus. các cỡ 

Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Platinum 
Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus và 
PVDF-HFP Polymer. thời gian phóng thích thuốc 
hoàn toàn là 90 ngày. có hệ thống bóng dual layer. hệ 

thống mang stent Bi-Segment. có 4-5 kết nối giữa các 
segment ở đầu gần của giá đỡ. Cái 70 

                
65.184.000  

                 
4.888.800.000  

           
651.840.000  

            
2.281.440.000  

 

453 3 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Everolimus. các cỡ 

Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Everolimus chất liệu 
Cobalt Chromium (L-605). chiều dài từ 8 đến 48mm. 
bề dày 0.0032". đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm. 
nguyên liệu bóng trong stent là Pebax đa lớp Cái 150 

              
143.700.000  

               
10.777.500.000  

        
1.437.000.000  

            
5.029.500.000  

 

454 1 

Stent mạch vành phủ thuốc 
Everolimus. có hệ thống 
bóng dual layer PEBAX. 
các cỡ 

Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Platinum 
Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus. có 
Polymer (PLGA) tự tiêu hoàn toàn sau 120 ngày. có 
Polymer (PLGA) (độ dày chỉ 4µm). khung stent 
mỏng. có bề dày 0.0029". Kích cỡ: đường kính: 2.25-
4.0mm. chiều dài 8-48mm. có hệ thống bóng dual 
layer PEBAX. hệ thống mang stent Bi-Segment. Cái 130 

              
125.580.000  

                 
9.418.500.000  

        
1.255.800.000  

            
4.395.300.000  

 

455 3 

Stent mạch vành phủ thuốc 
Everolimus. liên kết cong 3 
đường. các cỡ 

Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Everolimus chất liệu 

Cobalt Chromium. bề dày 0.0032". liên kết cong 3 
đường (3-3-3). chiều dài từ 8 đến 38mm. đường kính 
từ 2.0 đến 4.0mm. Post- Dilatation limit: từ size 2.0 - 
3.25mm lên đến 3.75 mm; Từ size 3.5 - 4mm lên đến 
5.5mm. Bóng stent làm bằng nguyên liệu Pebax. 
chiều dài làm việc của Catheter ≥ 140 cm. Cái 250 

              
239.500.000  

               
17.962.500.000  

        
2.395.000.000  

            
8.382.500.000  

 

456 1 
Stent mạch vành phủ thuốc 
lõi kép Zotarolimus. các cỡ 

Stent động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus. Chất 
liệu Cobalt-Chromium. tương thích sinh học. Lõi kép 

từ một sợi CoCr với lõi PtIr duy nhất uốn 3 cấp độ 
không gian. được gắn trên bóng. Độ dày 81µm. 
91µm. Đường kính 2.0 - 5.0mm. dài 8 - 38mm. Cái 220 

              
233.200.000  

               
17.490.000.000  

        
2.332.000.000  

            
8.162.000.000  

 

457 3 

Stent mạch vành phủ thuốc 

Novolimus các cỡ 

Stent động mạch vành phủ thuốc Novolimus. dùng 
điều trị cho bệnh nhân hẹp hoặc tắc động mạch vành. 
Nguyên liệu : Cobalt Chromium L605. Loại Durable 
polymer. phủ thuốc Novolimus. Độ dày mắt cáo 81 
µm.  Lớp phủ thuốc và polymer mỏng 3µm. Liều 

thuốc: 4 - 6microgram/mm độ dài stent.  Cái 100 

                

86.000.000  

                 

6.450.000.000  

           

860.000.000  

            

3.010.000.000  
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tương tư ̣ 

(VND) 

458 3 

Stent mạch vành phủ thuốc 
Novolimus điều hợp sinh 
học. các cỡ 

Nguyên liệu : Cobalt Chromium L605. bao polymer 
tự tiêu. phủ thuốc Novolimus. Thiết kế bởi dãy vòng 
hình sin chữ V với 6 đỉnh cho đường kính từ 2.25mm 
đến 3.0mm và 8 đỉnh cho đường kính 3.5. mỗi vòng 

được kết nối với vòng liền kề bằng 3 liên kết hình 
chữ S có chứa 3 đoạn mở rộng. Độ dày mắt cáo 70 - 
75 µm.  Lớp phủ thuốc và polymer mỏng 3µm. Liều 
thuốc: 5microgram/mm độ dài stent. Cái 50 

                
54.000.000  

                 
4.050.000.000  

           
540.000.000  

            
1.890.000.000  

 

459 4 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Ridaforolimus các cỡ 

Stent mạch vành phủ thuốc Ridaforolimus thế hệ mới 
các cỡ; Đường kính từ 2.5 đến 4.0. chiều dài từ 8-44 
cm Cái 150 

              
126.000.000  

                 
9.450.000.000  

        
1.260.000.000  

            
4.410.000.000  

 

460 6 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus các cỡ 

Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus mật độ 1.25 
μg/mm2 phóng thích đồng thời với Polymer sinh học 
trong thời gian 30 ngày. Khung Cobalt Chromium 
strut thickness 65µm. đầu lớn đầu nhỏ. mắt đóng mắt 
mở. cơ chế bung từ giữa thân stent các cỡ. Có các 
chiều dài 30. 40. 50. 60mm Cái 200 

              
164.000.000  

               
12.300.000.000  

        
1.640.000.000  

            
5.740.000.000  

 

461 3 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus các cỡ 

Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus. Polymer tự 

tiêu sinh học PLGA 85/15. ái nước. dài từ 8 - 50mm. 
thiết kế 9 đinh - 3 kết nối giữa các vòng. có 2 dấu cản 
quang platinum-iridium. số nếp gấp bóng: 2-4 cánh Cái 30 

                
18.000.000  

                 
1.350.000.000  

           
180.000.000  

               
630.000.000  

 

462 4 

Stent mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus kết hợp bóng phủ 
thuốc Sirolimus. các cỡ 

Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus kết hợp bóng 
phủ thuốc Sirolimus. mật độ 0.70μg/mm2. Bổ sung 
lớp phủ Sirolimus 0.5mm trên mép hai đầu bóng. 
Khung Cobalt Chromium L605 dày 73μm. chiều rộng 
thanh Stent đoạn gập 80μm. đoạn giữa thanh Stent 

rộng 120μm. Crossing Profile: 0.038" (0.96mm. tại 
đường kính 3.00mm). Đường kính: 2.25-4.00mm. 
Chiều dài: 8- 40mm. Recoil < 5%; Foreshortening < 
1% (thiết kế Zero Foreshortening) Cái 120 

                
99.600.000  

                 
7.470.000.000  

           
996.000.000  

            
3.486.000.000  

 

463 1 
Stent mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus. các cỡ 

Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Cobalt Chromium. 
có lớp phủ proBIO và BIOlute Poly-L-Lactide 
(PLLA) hấp thụ sinh học. tẩm thuốc Sirolimus với 

liều lượng 1.3 - 1.5 μg/mm². Độ dày khung giá đỡ: 60 
μm. Đường kính: 2.25-4.0 mm. Chiều dài: 9-40 mm Cái 300 

              
249.093.000  

               
18.681.975.000  

        
2.490.930.000  

            
8.718.255.000  
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464 3 

Stent mạch vành sinh học 
có phủ thuốc Sirolimus lớp 
kháng thể anti CD34. các cỡ 

Stent sinh hoc̣ phủ thuốc điều tri ̣kép. lớp kháng thể 
anti CD34. polymer tự tiêu 
Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm ± 10% 

Thép không gỉ 316L. 
Lớp phủ ái nước 
Đường kính: 2.5 - 4.0 mm.  
Chiều dài:: 9 – 38 mm.  Cái 180 

              
156.873.600  

               
11.765.520.000  

        
1.568.736.000  

            
5.490.576.000  

 

465 1 
Stent nội mạch phủ thuốc 
Sirolimus. các cỡ 

Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus 
với liều lượng: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ. 
polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) 
phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient. 

Thời gian hấp thụ và phân giải thuốc: 3-4 tháng. 
Thiết kế mắt cáo sắp xếp theo hình vảy rắn. có khả 
năng mở nhánh với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho 
stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². Vật liệu: 
Cobalt-Chromium L605. Độ dày 80 µm.  
Thông số hệ thống đẩy stent: Vật liệu bóng: Nylon 
12. Áp lực tham chiếu: 9atm. Áp lực tối đa: 16atm 
(với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 

3.5mm đến 4.0mm). Entry profile: 0.017''/0.43mm. 
Crossing profile: 0.044''(1.12 mm) cho stent 3.0 mm. 
Độ dài trục: 144 cm. Đường kính trục:  max size - 
2.6Fr ; min size - 2.0Fr. Lớp phủ: Hydrophilic - đoạn 
xa; Silicone - đoạn gần 
Kích cỡ stent: đường kính 2.25mm-4.0mm. Chiều dài 
9mm-38mm.  Cái 120 

                
94.800.000  

                 
7.110.000.000  

           
948.000.000  

            
3.318.000.000  

 

466 6 

Stent phủ thuốc Sirolimus 
phóng thích đồng thời với 
Polymer sinh học. các cỡ 

Stent phủ thuốc Sirolimus mật độ 1.23-1.28 μg/mm2 

phóng thích đồng thời với Polymer sinh học trong 
thời gian 30 ngày. Khung Cobalt Chromium. strut 
thickness 63-68µm. mắt đóng mắt mở. cơ chế bung 
từ giữa thân Stent. Chiều dài 8- 48mm.  Cái 100 

                
76.000.000  

                 
5.700.000.000  

           
760.000.000  

            
2.660.000.000  

 

467 3 

Stent phủ thuốc sirolimus 

và probucol các cỡ 

Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus 
và Probucol tỉ lệ 50:50. không chứa Polymer. công 
nghệ phủ Abluminal. thanh stent dày 55µm - 65µm 

(các cỡ) Cái 120 

              

105.163.200  

                 

7.887.240.000  

        

1.051.632.000  

            

3.680.712.000  
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468 1 

Vi dây dẫn can thiệp 0.014'' 
x 180cm có 2 đánh dấu 
marker bằng vàng phủ M ái 
nước. Công nghệ nối 
DuoCore. không mối nối 

Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore. 
không mối hàn. Kích thước: 0.014'' x 180cm. Chiều 
dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm. Chiều dài 
phần đầu cản quang: 3 cm. Vật liệu: Phần lõi: Nickel 

- Titanium. đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum. đoạn 
sau của lớp cuộn: thép không gỉ. Lớp phủ: Cho lớp 
cuộn thép không rỉ: Hydrophilic coating (M coat). 
cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone 
coating. Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt 
loại dây dẫn: Floppy: không đánh dấu. . Extra 
Floppy: một dấu. . Hypercoat: hai dấu. Intermediate: 
ba dấu Cái 100 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

469 2 

Vi dây dẫn can thiêp̣ CTO 
one-piece core hoặc vòng 
xoắn (hoặc tương đương) 

Dây dẫn đa lõi  được thiết kế vòng xoắn kép tăng độ 
bền đầu tip. khả năng phản hồi momen xoắn và chống 
giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Tip load từ 0.3 
- 20 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp 
CTO. Lớp phủ: silicon. SLIP-COAT hoặc SLIP-
COAT trên nền polymer. Đầu tip: straight. J. pre-
shape. Chiều dài: 180. 190. 300 cm / 330cm (RG3). Cái 300 

                
34.320.000  

                 
2.574.000.000  

           
343.200.000  

            
1.201.200.000  

 

470 3 
Vi dây dẫn can thiệp mạch 
máu 

Dây dẫn can thiệp mạch máu 0.014 x 190cm hoặc 
300cm đầu cong chữ J. đầu thẳng. bền. chịu lực 0.7g 
bằng Elastin nitinol đầu dây có đánh dấu cản quang 
mạ vàng cách đầu dây dẫn 4.5cm Cái 800 

                
43.040.000  

                 
3.228.000.000  

           
430.400.000  

            
1.506.400.000  

 

471 1 Vi ống thông can thiệp 

Độ dài từ 100 - 150cm. Chất liệu: bện kim loại và xơ 
tăng độ nhìn. chống gập. tương thích hạt hình cầu 
trong khoảng 700 micron hoặc hạt không hình cầu 

500 micron. Hộp 10 

                  

1.980.000  

                    

148.500.000  

             

19.800.000  

                 

69.300.000  
 

472 1 
Vi ống thông can thiệp 
mạch vành  

Đầu vào dài 0.6 - 0.8mm. Sau đoạn đầu vào là điểm 
đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm để tăng cường khả 
năng nhận diện. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép 
không gỉ (SUS braid) xuyên suốt thành ống giúp tăng 
độ bền. Mặt trong phủ PTFE và mặt ngoài phủ lớp ái 
nước Hydrophilic. Kính thước: đường kính ngoài: 
đoạn xa 1.8Fr. đoạn gần 2.6Fr. đường kính trong: 

đoạn xa 0.018''. đoạn gần 0.021''. Chiều dài: 130 cm 
hoặc 150 cm. Tương thích guidewire 0.014''  Cái 5 

                  
1.190.000  

                      
89.250.000  

             
11.900.000  

                 
41.650.000  
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473 3 

Vi ống thông dùng trong 
thủ thuật can thiệp mạch 

vành các ca khó. tắc mãn 
tính;  

 Dụng cụ là vi ống thông chuyển tiếp độ cứng từ đầu 
típ đến trung tâm. được bao lớp thân nước và đánh 
dấu cản quang đầu típ. cấu trúc bởi 24 sợi bện. Profile 
1.7F. đầu mũi dài 0.6mm thuôn dần. độ dài đánh dấu 

cản quang 1mm. độ dài  vi ống thông 130cm. tương 
thích dây dẫn 0.014".  Cái 5 

                  
1.050.000  

                      
78.750.000  

             
10.500.000  

                 
36.750.000  

 

474 2 
Vi ống thông hai nòng. các 
cỡ 

Vi ống thông 2 nòng (1 nòng OTW và 1 nòng RX dài 
20 cm). 2 lõi thép không gỉ. Chiều dài đầu tip 6.5 
mm. Lớp phủ ái nước. Thiết kế trục ống hình bầu 
dục. Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5/ 2.5 - 3.3 F. 
Chiều dài: 145 cm. Cái 5 

                  
1.248.000  

                      
93.600.000  

             
12.480.000  

                 
43.680.000  

 

475 2 Vi ống thông hỗ trơ ̣dây dẫn 

Vi ống thông với công nghê ̣bêṇ lõi dây giúp bảo vệ 
đầu tip và chống giật. Đường kính ngoài (tip/shaft): 
1.4/1.9 F thích hợp mạch máu khúc khuỷa. mạch 
bàng hệ. Chiều dài 135. 150 cm.  Cái 20 

                  
4.576.000  

                    
343.200.000  

             
45.760.000  

               
160.160.000  

 

476 2 
Vi ống thông không gây tổn 
thương thành mạch 

Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip thuôn nhỏ 
1.3. 1.8. 2.1F với công nghệ bện lớp Tungsten. không 
gây tổn thương thành mạch. có tác dụng như một mũi 

khoan. Có phủ thêm lớp PTFE. Chiều dài 135. 150 
cm. Thao tác vừa đẩy và xoay hoăc̣ xoay đơn thuần Cái 30 

                  
9.672.000  

                    
725.400.000  

             
96.720.000  

               
338.520.000  

 

477 1 
Vi ống thông siêu nhỏ 2 
nòng 

Chất liệu: Polyamide resin và Polyimide. Vi ống 
thông với cấu trúc 2 lớp nòng sử dụng chuyên biệt 
cho các tổn thương phân nhánh và tắc nghẽn mãn 
tính. Khẩu kính đầu xa: 0.43mm (0.42mm loại type 
R). Đường kính thân catheter: 0.97mm (2.9Fr). 
Guidewire tương thích: 0.36mm (0.014"). Chiều dài 

khả dụng catheter: 140cm. Loại type R đầu ra nòng 
OTW tạo góc 5 độ với nòng RX. Hai dấu cản quang 
1mm hai bên cổng ra nòng OTW Cái 3 

                     
588.000  

                      
44.100.000  

               
5.880.000  

                 
20.580.000  

 

478 1 Vòng xoắn kim loại 

Vòng xoắn được bao phủ dày đặc bởi các sợi Dacron. 
Cánh tay khóa đơn giản giúp tăng khả năng kiểm 
soát. độ chính xác và có thể thu lại coil để đặt lại khi 
chưa mở khóa. Công nghệ Interlock. Đường kính 

2/6–22 mm và chiều dài đến 60 cm. Hình dạng coil: 
2D. Diamond. Cube. Standard. Cái 20 

                  
6.696.000  

                    
502.200.000  

             
66.960.000  

               
234.360.000  
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479 1 
Vòng xoắn kim loại dạng 
coil đẩy 

Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch: dạng coil 
đẩy. Chất liệu: Hợp kim Platium nên có độ cản quang 
cao. cho hình ảnh rõ nét. Vòng ngoài cuộn dây được 
thiết kế để dễ dàng xuyên qua microcatheter và giảm 

khả năng gây tổn thương thành mạch. Có sợi Dacron.  
Đường kính 2-11 mm. Chiều dài trong introducer: Từ 
2 - 85mm. Chiều dài khi thả: từ 2.0 - 17mm. Hình 
dạng: Kim cương. hình nón. vòng xoắn lặp lại. thẳng. 
vòng xoắn. xoắn ốc phức tạp. Cái 10 

                  
1.240.000  

                      
93.000.000  

             
12.400.000  

                 
43.400.000  

 

480 3 

 Bộ máy tạo nhịp 2 buồng 
có đáp ứng. tương thích 
MRI 3T. dây điêṇ cưc̣ có 
lớp phủ fractal Iridium 

 Bộ máy tạo nhịp 2 buồng đáp ứng tần số.có chương 
trình tự động tương thích MRI. tương thích MRI toàn 

thân 3 Tesla. có chức năng theo dõi từ nhà. chương 
trình tự động điều chỉnh biên độ xung ở nhĩ phải và 
thất phải. có chương trình Vp Suppression và IRS+ 
giảm tạo nhịp ở thất. thời gian hoạt động > 11 năm. 
Dây điện cực có lớp phủ fractal Iridium. dùng kim 
chọc 6F.  Bộ 10 

                
26.000.000  

                 
1.950.000.000  

           
260.000.000  

               
910.000.000  

 

481 2 

Bộ máy tạo nhịp 01 buồng 
có nhịp đáp ứng vận động. 
cho phép chụp MRI toàn 
thân. kích hoaṭ chế đô ̣MRI 
bằng thiết bi ̣cầm tay. ghi 
nhận 14 phút điện tim và 

bảo hành 10 năm 

- Tương thích chup̣ MRI toàn thân  
- Chuẩn kết nối IS-1 

- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI 
bằng thiết bị cầm tay 
- Hệ thống tạo nhịp tư ̣đôṇg cho phép đáp ứng tối đa 
với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo 
nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát 
xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn. có thể lập 
trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. 
- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 

phút Bộ 11 

                

13.420.000  

                 

1.006.500.000  

           

134.200.000  

               

469.700.000  
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yêu cầu 
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482 2 

Bộ máy tạo nhịp 02 buồng 

có đáp ứng nhịp đáp ứng 
vận động. tương thích MRI 
toàn thân 

- Tương thích chup̣ MRI toàn thân  
- Chuẩn kết nối IS-1 
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI 
bằng thiết bị cầm tay 

- Hệ thống tạo nhịp tư ̣đôṇg cho phép đáp ứng tối đa 
với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo 
nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát 
xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn. có thể lập 
trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. 
- Bộ tính năng tự động: Ưu tiên dẫn truyền thất nội 
tại. Tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ và Tự động nhận cảm 
- Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ có thể lập trình 

được. 
- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 
phút Bộ 10 

                
18.940.000  

                 
1.420.500.000  

           
189.400.000  

               
662.900.000  

 

483 2 

Bộ máy tạo nhịp 02 buồng 

có nhịp đáp ứng vận động. 
tương thích MRI 3T 

- Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có 
vùng giới hạn. 
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI 
bằng thiết bị cầm tay 

- Hệ thống tạo nhịp tư ̣đôṇg cho phép đáp ứng tối đa 
với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo 
nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát 
xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn. có thể lập 
trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. 
- Tính năng: tự động nhận cảm. ưu tiên dẫn truyền 
thất nội tại và tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ 
- Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ có thể lập trình 
được. 

- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 
phút Bộ 10 

                
28.600.000  

                 
2.145.000.000  

           
286.000.000  

            
1.001.000.000  
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thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 
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484 2 

Bộ máy tạo nhịp 02 buồng 
có nhịp đáp ứng vận động. 
tương thích MRI 3T. theo 
dõi phù phổi 

- Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có 
vùng giới hạn. 
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI 
bằng thiết bị cầm tay 

- Giao tiếp không dây và cho phép theo dõi máy hàng 
ngày 
- Hệ thống tạo nhịp tư ̣đôṇg cho phép đáp ứng tối đa 
với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo 
nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát 
xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn. có thể lập 
trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. 
- Tính năng tự động nhận cảm. tạo nhịp kiềm nén 

rung nhĩ 
- Tính năng CorVue theo dõi phù phổi bằng cách 
giám sát điện trở xuyên lồng ngực và cho phép bệnh 
nhân và bác sĩ lựa chọn cách cảnh báo. Bộ 5 

                
17.600.000  

                 
1.320.000.000  

           
176.000.000  

               
616.000.000  

 

485 3 

Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có 
đáp ứng và tương thích 

MRI. với độ nhạy thích 
ứng. kích cỡ nhỏ 

Bộ máy tạo nhịp 1 buồng. đáp ứng tần số. Có chức 
năng nhận cảm tự động. khởi phát tự động. kiểm soát 
tạo nhịp. nhịp cơ bản có thể điều chỉnh lên tới 200 

ck/phút. Thời gian hoạt động > 16 năm. tương thích 
MRI Bộ 10 

                
11.600.000  

                    
870.000.000  

           
116.000.000  

               
406.000.000  

 

486 2 
Bô ̣máy taọ nhip̣ 1 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI 

Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có vùng 
giới hạn. 
Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI 
bằng thiết bị cầm tay Bộ 5 

                  
9.270.000  

                    
695.250.000  

             
92.700.000  

               
324.450.000  

 

487 2 
Bô ̣máy taọ nhip̣ 1 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI 

- Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có 

vùng giới hạn. 
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI 
bằng thiết bị cầm tay 
- Hệ thống tạo nhịp tư ̣đôṇg cho phép đáp ứng tối đa 
với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận dẫn tạo 
nhịp theo từng xung. Hệ thống tạo nhịp tự động phát 
xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn. có thể lập 
trình cả đơn cực hoặc lưỡng cực. 

- Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 
phút Bộ 1 

                  
1.580.000  

                    
118.500.000  

             
15.800.000  

                 
55.300.000  
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488 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 1 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI 
1.5T và 3T 

Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số kết hợp 
thông khí phút và gia tốc. Loại Essentio. Tự động 
MRI toàn thân 1.5 T và 3T. kiểm tra từ xa. chip xử lý 
an toàn dự phòng. chương trình giám sát máy từ nhà. 

điện cực bảo hành trọn đời. Kết nối IS1. Chất liệu: 
dây dẫn Pt-Ir phủ hợp chất iridium oxide tăng biên độ 
sóng. giảm ngưỡng. Bộ 10 

                
15.000.000  

                 
1.125.000.000  

           
150.000.000  

               
525.000.000  

 

489 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 1 buồng có 

đáp ứng. tương thích MRI 
1.5T và 3T. có chức năng 
dư ̣báo suy tim 

Bộ máy tạo nhịp 1 buồng đáp ứng tần số kết hợp 
thông khí phút và gia tốc Loại Proponent. dự đoán 
suy tim gồm theo dõi nhịp thở hàng ngày. MRI toàn 
thân 1.5T và 3T. kiểm tra từ xa. chíp vi xử lý an toàn 

dự phòng. điện cực bảo hành trọn đời. Kết nối IS1. 
Chất liệu: dây dẫn Pt-Ir phủ hợp chất iridium oxide 
tăng biên độ sóng. giảm ngưỡng.  Bộ 1 

                  
1.900.000  

                    
142.500.000  

             
19.000.000  

                 
66.500.000  

 

490 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 1 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI. 
chức năng gơị ý các thông 
số 

Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng với công nghệ 
SureScan tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân. 
quản lý tạo nhịp thất VCM. TherapyGuide gợi ý các 
thông số giúp bác sĩ lập trình. Bộ 5 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

491 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 1 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI. 
chức năng thúc đẩy nhip̣ 
thất đều hơn trong cơn rung 
nhi ̃

Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng với công nghệ 
SureScan tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân. 
quản lý tạo nhịp thất. chức năng đáp ứng rung nhĩ 
được dẫn truyền thúc đẩy nhịp thất đều hơn trong cơn 
rung/cuồng nhĩ. TherapyGuide gợi ý các thông số lập 
trình. Bộ 5 

                  
6.800.000  

                    
510.000.000  

             
68.000.000  

               
238.000.000  

 

492 3 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng cảm xúc. tương 
thích MRI 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng thay đổi nhịp theo nhu cầu 
cảm xúc CLS. có chương trình tự động tương thích 

MRI. có chức năng theo dõi từ nhà. chương trình tư ̣
đôṇg điều chỉnh biên đô ̣xung ở RA và RV. Vp 
suppression và IRS+ giúp giảm tạo nhịp ở thất. Easy 
AV giúp lập trình tối ưu khoảng thời gian nhĩ thất. 
Thời gian hoạt động 11 năm 4 tháng. dây điện cực có 
lớp phủ fractal Iridium  Bộ 5 

                
17.000.000  

                 
1.275.000.000  

           
170.000.000  

               
595.000.000  

 

493 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 
MRI 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng công nghệ SureScan cho 

phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. tính năng MVP  
giảm tạo nhịp thất phải không cần thiết. RDR ngăn 
ngừa ngất phản xạ qua trung gian thần kinh. làm giảm 
tỷ lệ rối loạn nhịp nhĩ với APP. PMOP. Bộ 5 

                
12.500.000  

                    
937.500.000  

           
125.000.000  

               
437.500.000  
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494 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 
MRI 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng .nhịp thích ứng kết hợp 
thông khí phút và gia tốc Loại Essentio. tự động MRI 
toàn thân 1.5T và 3T. kiểm tra máy từ xa. chip vi xử 
lý an toàn dự phòng. chương trình theo dõi  máy từ 

nhà. điện cực bảo hành trọn đời. Kết nối IS1. Chất 
liệu: dây dẫn phủ hợp chất iridium oxide coated Pt-Ir 
tăng biên độ sóng. giảm ngưỡng. Bộ 20 

                
55.600.000  

                 
4.170.000.000  

           
556.000.000  

            
1.946.000.000  

 

495 3 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 
MRI 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng. nhịp thích ứng.tương thích 
MRI toàn thân.với độ nhạy thích ứng tư ̣đôṇg. có 
chương trình giảm tạo nhịp thất IRS+ với thời gian 
trễ lên đến 400ms. Thể tích ≤ 11cm3. kích cỡ 48mm 

x 44 mm x 6.5mm thời gian hoạt động > 12.3 năm. 
Dây điện cực dài 60cm cho thất và 53 cm cho nhĩ. 
với lớp phủ fractal Iridium. dùng kim chọc 6F.  Bộ 10 

                
20.000.000  

                 
1.500.000.000  

           
200.000.000  

               
700.000.000  

 

496 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 

MRI. tuổi tho ̣pin dài 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng. nhịp thích ứng kết hợp 
thông khí phút và gia tốc. tự động MRI toàn thân 
1.5T và 3T. kiểm tra máy không dây. chip vi xử lý an 
toàn dự phòng. chương trình theo dõi máy từ nhà. 
tuổi tho ̣pin dài 16.7 năm. điện cực bảo hành trọn đời. 
Chất liệu: dây dẫn phủ hợp chất iridium oxide coated 

Pt-Ir  tăng biên độ sóng. giảm ngưỡng Bô ̣ 20 

                

47.200.000  

                 

3.540.000.000  

           

472.000.000  

            

1.652.000.000  
 

497 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 
MRI. tuổi tho ̣pin lên đến 
14 năm 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng công nghệ SureScan. RDR 
ngăn ngừa ngất phản xạ qua trung gian thần kinh. 
thời gian sử dụng pin lên đến 14 năm .cho phép chụp 
MRI toàn thân 1.5T và 3T. tính năng MVP giảm tạo 
nhịp thất phải không cần thiết. làm giảm tỷ lệ rối loạn 
nhịp nhĩ với APP. PMOP Bô ̣ 5 

                
14.000.000  

                 
1.050.000.000  

           
140.000.000  

               
490.000.000  

 

498 2 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có 
đáp ứng. tương thích  MRI 
toàn thân 1.5T và 3T. quản 
lý tạo nhịp và có chức năng 
gơị ý thông số giúp bác si ̃
lâp̣ trình 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng với công nghệ SureScan 
tương thích MRI toàn thân 1.5T và 3T. quản lý tạo 
nhịp tại nhĩ và thất. TherapyGuide gợi ý các thông số 
giúp bác sĩ lập trình. Bộ 20 

                
35.600.000  

                 
2.670.000.000  

           
356.000.000  

            
1.246.000.000  

 

499 1 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI. 
giảm taọ nhip̣ thất phải 
không cần thiết. 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng công nghệ SureScan cho 

phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. theo dịch trong 
phổi Optivol. tạo nhịp vượt tần số cắt cơn rung nhĩ 
với ATP và Reactive ATP. BlueSync truyền dữ liệu 
không dây. tính năng MVP  giảm tạo nhịp thất phải 
không cần thiết. Bộ 2 

                  
7.200.000  

                    
540.000.000  

             
72.000.000  

               
252.000.000  
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500 1 
Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có 
khử rung. phụ kiện chuẩn 

Bộ máy khử rung 2 buồng. công nghệ SureScan cho 
phép chụp MRI  toàn thân 1.5T và 3T. kiểu dáng sinh 
lý PhysioCurve. tính năng PR Logic. Cardiac 
Compass cung cấp dữ liệu lâm sàng đến 14 tháng. Bộ 2 

                
15.200.000  

                 
1.140.000.000  

           
152.000.000  

               
532.000.000  

 

501 1 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng. 
nhịp thích ứng kết hợp 
thông khí phút (M.V) và gia 
tốc. tương thích MRI. có 
chế đô ̣giảm suy tim 

RYTHMIQ 

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng cao cấp.nhịp thích ứng kết 
hợp thông khí phút và gia tốc loại Proponent. tính 
năng giảm cuổng nhĩ. rung nhĩ. chế độ giảm suy tim 
RYTHMIQ. theo dõi nhịp thở hàng ngày. MRI 1.5T 
và 3T. liên lạc từ xa. chip vi xử lý an toàn dự phòng. 
điện cực bảo hành trọn đời. Kết nối :IS1. Chất liệu: 
dây dẫn phủ hợp chất iridium oxide coated Pt-Ir  tăng 

biên độ sóng . giảm ngưỡng. Bộ 5 

                

16.900.000  

                 

1.267.500.000  

           

169.000.000  

               

591.500.000  
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502 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). dây điện cực thất 

trái 4 cực. phủ lớp Parylene 
chống trầy xước. tương 
thích MRI. 

- Tương thích chụp MRI 1.5 Tesla toàn thân 
- Có khả năng tạo nhịp đa điểm thất trái trên mỗi chu 
kỳ tim nhằm cải thiện huyết động và đáp ứng lâm 
sàng. 

- Dây điện cực thất trái 4 cực với 10 hướng vector tạo 
nhịp tránh ngưỡng tạo nhịp cao và kích cơ hoành. 
- Lớp phủ Parylene chống trầy xước. 
- Chức năng VectSelect Quartet giúp kiểm tra đa 
hướng vector tạo nhịp dễ dàng. 
- Tính năng QuickOpt giúp tối ưu hoá khoảng chu kỳ 
- Chức năng Cold Can cung cấp thêm vector sốc thất 
phải-TM chủ trên dự phòng trường hợp dây điện cực 

sốc bị lỗi 
- Chức năng ShockGuard giúp giảm sốc nhầm 
- Chức năng SenseAbility giúp giảm nhận cảm nhầm 
sóng T 
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4. Chức 
năng CorVue theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát 
hiện phù phổi 
- Tính năng hình dạng sóch FarField MD  và buồng 

xảy ra cơn loạn nhịp giúp phân biệt nhịp nhanh thất 
và nhịp nhanh trên thất  
- Chức năng tạo nhịp cắt cơn loạn nhịp nhanh trước 
khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF 
- Công nghệ SyncAV CRT tự động điều chỉnh 
khoảng nhĩ thất thay đổi dựa trên dẫn truyền nội tại 
của bệnh nhân để tinh chỉnh tạo nhịp đồng bộ hai 
thất. 

- Báo động bệnh nhân bằng rung. Năng lượng phát 
sốc 40J. Sử dụng pin QHR. 
- Chuẩn kết nối dây thất trái IS4-LLLL Bô ̣ 3 

                
41.400.000  

                 
3.105.000.000  

           
414.000.000  

            
1.449.000.000  
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503 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 

(CRT-D). dây điện cực thất 
trái 4 cực. tương thích MRI 

- Tương thích chụp MRI 1.5 Tesla toàn thân 
- Có khả năng tạo nhịp đa điểm thất trái trên mỗi chu 
kỳ tim nhằm cải thiện huyết động và đáp ứng lâm 
sàng. 

- Dây điện cực thất trái 4 cực với 10 hướng vector tạo 
nhịp tránh ngưỡng tạo nhịp cao và kích cơ hoành. 
- Chức năng VectSelect Quartet giúp kiểm tra đa 
hướng vector tạo nhịp dễ dàng. 
- Tính năng QuickOpt giúp tối ưu hoá khoảng chu kỳ 
- Chức năng Cold Can cung cấp thêm vector sốc thất 
phải-TM chủ trên dự phòng trường hợp dây điện cực 
sốc bị lỗi 

- Chức năng ShockGuard giúp giảm sốc nhầm 
- Chức năng SenseAbility giúp giảm nhận cảm nhầm 
sóng T 
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4. Chức 
năng CorVue theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát 
hiện phù phổi 
- Tính năng hình dạng sóc FarField MD  và buồng 
xảy ra cơn loạn nhịp giúp phân biệt nhịp nhanh thất 

và nhịp nhanh trên thất.  
- Chức năng tạo nhịp cắt cơn loạn nhịp nhanh trước 
khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng rung thất  
- Công nghệ SyncAV CRT tự động điều chỉnh 
khoảng nhĩ thất thay đổi dựa trên dẫn truyền nội tại 
của bệnh nhân để tinh chỉnh tạo nhịp đồng bộ hai 
thất. 
- Báo động bệnh nhân bằng rung. Năng lượng phát 

sốc 40J. Sử dụng pin QHR.  
- Chuẩn kết nối dây thất trái IS4-LLLL Bộ 1 

                
10.820.000  

                    
811.500.000  

           
108.200.000  

               
378.700.000  
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504 3 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 

đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). tương thích MRI 

Bộ máy điều trị suy tim và phá rung chuẩn DF-4 và 
IS-4. dày 10 mm. với năng lượng sốc 40 J. tương 
thích MRI 1.5T và 3 T toàn thân. pin 1.73 Ah. với 
thời gian hoạt động >9.25 năm. bảo hành 6 năm. 

dùng dây thất trái 4 cực với 20 véc-tơ tạo nhịp thất 
trái. Có điều trị bằng đợt xung nhanh trong vùng rung 
thất với kiểm tra độ vững. Có bộ lọc để ép sóng T hầu 
tránh nhận cảm lầm. Có chương trình khởi kích thất 
trái khi phát hiện sóng ở thất phải. cùng lúc ức chế 
xung thất phải. Có 2 chương trình phân biệt nhịp 
nhanh trên thất/nhịp nhanh thất hữu hiệu. Điện cực 
với chất phủ fractal Iridium trên điện cực tạo 

nhịp/nhận cảm để có sóng cao cùng lúc đạt ngưỡng 
thấp.  Bô ̣ 3 

                
22.800.000  

                 
1.710.000.000  

           
228.000.000  

               
798.000.000  

 

505 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 

(CRT-D). tương thích MRI 
1.5T 

Bộ máy tạo nhịp  3 buồng có phá rung. MRI toàn 
thân 1.5T. DF4. IS4 đầu xoắn 3D đường kính 2.6F. 
tối ưu AV. V-V.17 vectơ tạo nhịp. chuẩn đoán suy 
tim gồm cân nặng và huyết áp. theo dõi nhịp thở hàng 
ngày. chương trình sốc chính xác. năng lươṇg phát 

sốc 41J. theo dõi máy từ xa. pin 1.9Ah. Kết nối IS1. 
DF4. IS4.  Bộ 3 

                
34.140.000  

                 
2.560.500.000  

           
341.400.000  

            
1.194.900.000  

 

506 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). tương thích MRI 

1.5T và 3T 

Bộ máy khử rung có chức năng tái đồng bộ. công 
nghệ SureScan cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 
3T. công nghệ SmartShock tránh sốc lầm. kiểu dáng 
sinh lý PhysioCurve. tự động đánh giá ngưỡng 16 
véc-tơ thất trái với VectorExpress. tự động tối ưu tái 
động bộ trong CardioSync. tính năng Optivol 2.0 theo 

dõi dịch phổi. Bộ 2 

                

18.900.000  

                 

1.417.500.000  

           

189.000.000  

               

661.500.000  
 

507 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). tương thích MRI 

3T 

Bộ máy khử rung 3 buồng tương thích MRI 3 Tesla 
toàn thân đạt chuẩn FDA. lập trình thất trái lên đến 
21 véc-tơ. cộng nghệ SmartShock tránh sốc lầm. thiết 
kế sinh lý PhysioCurve. tạo nhịp đa điểm. tự động tối 
ưu tái động bộ trong mỗi phút AdaptivCRT. theo dõi 
dịch phổi Optivol. đảm bảo tái đồng bộ kể cả trong 

rung nhĩ với EffectivCRT. Bô ̣ 2 

                

26.400.000  

                 

1.980.000.000  

           

264.000.000  

               

924.000.000  
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508 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 

rung 1 buồng. tương thích 
MRI 1.5T 

Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng loại chuẩn 
DF4. MRI toàn thân 1.5T. tuổi thọ máy > 11 năm. 
chuẩn đoán suy tim gồm theo dõi nhịp thở hàng ngày. 
cân nặng và huyết áp. công nghệ sốc chính xác 41J. 

chức năng an toàn. điện cực bảo hành trọn đời. Kết 
nối DF4. Bộ 5 

                
45.000.000  

                 
3.375.000.000  

           
450.000.000  

            
1.575.000.000  

 

509 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 
rung 1 buồng. tương thích 
MRI 1.5T 

- Bảo hành máy 10 năm và bảo hành pin 100% trong 
6 năm đầu và 50% giảm dần trong 4 năm tiếp theo.  
- Thiết bị sẵn sàng cho chụp MRI cường độ từ trường 
1.5 Tesla. 
- Lớp phủ Parylene chống trầy xước dây điện cực. 
- Tự động thay đổi cấu hình shock điện để bảo đảm 

vẫn cung cấp điều trị điện thế cao khi phát hiện quá 
dòng. 
- Lập trình Cold Can cung cấp thêm vector sốc RV-
SVC dự phòng trường hợp dây điện cực sốc bị lỗi 
- Chức năng ShockGuard giúp giảm sốc nhầm 
- Chức năng SenseAbility giúp giảm nhận cảm nhầm 
sóng T 
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 

- Chức năng CorVue theo dõi điện trở lồng ngực giúp 
phát hiện phù phổi 
- Tính năng FarField MD giúp phân biệt nhịp nhanh 
thất và nhịp nhanh trên thất 
- Chức năng tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh trước khi 
sạc và trong khi sạc tụ ở vùng rung thất 
- Có khả năng theo dõi ST chênh cho phép liên tục 
hiểu thấu các sự kiện chênh đoạn ST rõ rệt. có liên 

quan đến các cơn loạn nhịp thất. Năng lượng phát sốc 
36J 
- Công nghệ DeFT Response cung cấp các lựa chọn 
tối ưu không xâm lấn để điều trị ngưỡng shock DFT 
cao. Sử dụng pin QHR Bộ 1 

                  
6.040.000  

                    
453.000.000  

             
60.400.000  

               
211.400.000  

 

510 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 

rung 1 buồng. tương thích 
MRI 1.5T và 3T 

Bộ máy khử rung 1 buồng. công nghệ SmartShock 
tránh sốc lầm. công nghệ SureScan cho phép chụp 
MRI toàn thân 1.5T và 3T. kiểu dáng sinh lý 

PhysioCurve. Cardiac Compass cung cấp dữ liệu lâm 
sàng đến 14 tháng. Bộ 2 

                
14.400.000  

                 
1.080.000.000  

           
144.000.000  

               
504.000.000  
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511 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 
rung 1 buồng. tương thích 

MRI 1.5T và 3T 

Bộ máy khử rung 1 buồng. công nghệ SureScan cho 
phép chụp MRI  toàn thân 1.5T và 3T. kiểu dáng sinh 
lý PhysioCurve. Cardiac Compass cung cấp dữ liệu 
lâm sàng đến 14 tháng. RV Sense Polarity tùy chọn 

không xâm lấn xử lý nhận lầm sóng T . Bộ 5 

                

29.000.000  

                 

2.175.000.000  

           

290.000.000  

            

1.015.000.000  
 

512 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 

rung 1 buồng. tương thích 
MRI 1.5T. kích thước nhỏ 

 
Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng loại kích thước 
Mini. chuẩn DF4. MRI toàn thân 1.5T. dự đoán suy 
hô hấp. công nghệ sốc chính xác 41J. chức năng an 
toàn. điện cực bảo hành trọn đời. Kết nối DF4. Chất 
liệu: cuộn dây dẫn được phủ lớp hợp chất 

polytetrafluoroethylene giúp giảm xơ hoá và cầm 
máu. Bộ 5 

                
32.000.000  

                 
2.400.000.000  

           
320.000.000  

            
1.120.000.000  

 

513 1 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 
rung 2 buồng. tương thích 
MRI 

Bộ máy khử rung 2 buồng. công nghệ SmartShock 
tránh sốc lầm. công nghệ SureScan cho phép chụp 
MRI  toàn thân 1.5T và 3T. kiểu dáng sinh lý 
PhysioCurve. ATP và sốc đồng bộ cho buồng nhĩ. 
Cardiac Compass cung cấp dữ liệu lâm sàng đến 14 
tháng. Bộ 2 

                
17.600.000  

                 
1.320.000.000  

           
176.000.000  

               
616.000.000  
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thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 
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514 2 

Bô ̣máy taọ nhip̣ có phá 
rung 2 buồng. tương thích 
MRI. phủ lớp Parylene 
chống trầy xướt  

- Bảo hành máy 8 năm và bảo hành pin 100% trong 5 
năm đầu và 50% giảm dần trong 3 năm tiếp theo. 
- Thiết bị sẵn sàng cho chụp MRI cường độ từ trường 
1.5 Tesla. 

- Lớp phủ Parylene chống trầy xước. 
- Tự động thay đổi cấu hình shock điện để bảo đảm 
vẫn cung cấp điều trị điện thế cao khi phát hiện quá 
dòng. 
- Lập trình Cold Can cung cấp thêm vector sốc thất 
phải-TM chủ trên dự phòng trường hợp dây điện cực 
sốc bị lỗi 
- Chức năng ShockGuard giúp giảm sốc nhầm 

- Chức năng SenseAbility giúp giảm nhận cảm nhầm 
sóng T 
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 
- Chức năng CorVue theo dõi điện trở lồng ngực giúp 
phát hiện phù phổi 
- Tính năng FarField MD giúp phân biệt nhịp nhanh 
thất và nhịp nhanh trên thất  
- Chức năng tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh trước khi 

sạc và trong khi sạc tụ ở vùng rung thất 
- Có khả năng theo dõi ST chênh cho phép liên tục 
hiểu thấu các sự kiện chênh đoạn ST rõ rệt. có liên 
quan đến các cơn loạn nhịp thất. Năng lượng phát sốc 
36J. 
- Công nghệ DeFT Response cung cấp các lựa chọn 
tối ưu không xâm lấn để điều trị ngưỡng shock DFT 
cao. Sử dụng pin QHR Bộ 1 

                  
8.840.000  

                    
663.000.000  

             
88.400.000  

               
309.400.000  

 

515 4 
Dây dẫn máy tạo nhịp và 
phá rung 

Dây điện cực khử rung Sprint Quattro. Dual Coils. 
chuẩn DF4; và kim dẫn. Cái 20 

                
20.000.000  

                 
1.500.000.000  

           
200.000.000  

               
700.000.000  

 

516 3 

Dây dẫn sốc tương thích 
cộng hưởng từ. vít xoắn. 
chuẩn DF4.  

Dây dẫn sốc tương thích cộng hưởng từ. vít xoắn. 
chuẩn DF4. Các điện cực có lớp phủ sinh hợp fractal 
Iridium giúp đạt sóng với biên độ cao.Thiết kế cuộn 
sốc Protek giảm xơ hóa và phân phối năng lượng hiệu 
quả. Cái 10 

                
12.000.000  

                    
900.000.000  

           
120.000.000  

               
420.000.000  
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517 1 

Dây dẫn tiến hiệu phá rung 

Reliance 4-Front.chuẩn 
DF4.tương thích MRI (hoặc 
tương đương) 

Mô tả: Dây dẫn tín hiệu  phá rung loại  Reliance 4- 
Front.đầu chủ động. chuẩn DF4 . đường kính  7.3F . 
tương thích MRI 1.5T.  bảo hành trọn đời. 
Kích cỡ:dài 59 cm. 64cm. 70cm; thân 7.3F; kết nối 

DF4 
chất liệu: phủ rộng lớp polytetrafluoroethylene theo 
công nghệ của Gore giúp giảm xơ hoá và cầm máu.  Cái 5 

                  
6.336.000  

                    
475.200.000  

             
63.360.000  

               
221.760.000  

 

518 1 

Dây dẫn tín hiệu tạo nhịp 

loại chủ động Ingevity MRI 
. tương tích MRI 3T. chứng 
nhận FDA 

Mô tả: Dây dẫn tín hiệu tạo nhịp loại chủ động 
Ingevity MRI .thân dây 6F thiết kế chắt chắn với 
nhiều lớp cách điện.công nghệ tri-filar. MRI 3T. bảo 
hành trọn đời 
kích cỡ: 52cm.59cm;  6F;kết nối IS-1 

Chất liệu: đầu điện cực Pt-Ir có phủ hợp chất iridium 
oxide giúp tăng biên độ sóng cảm nhận. giảm ngưỡng  
Đạt tiêu chuẩn chất  lượng FDA Cái 50 

                
22.660.000  

                 
1.699.500.000  

           
226.600.000  

               
793.100.000  

 

519 3 

Dây dẫn vít xoắn hoặc mỏ 
neo. tương thích cộng 
hưởng từ 

Dây dẫn vít xoắn hoặc mỏ neo. tương thích cộng 
hưởng từ. điện cực có lớp phủ fractal Iridium giúp đạt 
biên độ sóng cao. và điều chỉnh biên độ xung thành 
công.Dùng kim chọc 6F. Cái 150 

                
37.500.000  

                 
2.812.500.000  

           
375.000.000  

            
1.312.500.000  

 

520 3 Dây điện cực có kim dẫn 

Dây điện cực buồng Thất Phải. Nhĩ Phải active. 
Bipolar. polyurethan. tương thích MRI và kim dẫn 
7F. Cái 10 

                  
2.000.000  

                    
150.000.000  

             
20.000.000  

                 
70.000.000  

 

521 2 
Dây điện cực dùng cho máy 
tạo nhịp tạm thời có bóng 

Dây điện cực dùng cho Máy tạo nhịp tạm thời 5F có 
bóng. chất liệu Woven Bioflexibility tương thích sinh 
học.  Cái 20 

                  
1.848.000  

                    
138.600.000  

             
18.480.000  

                 
64.680.000  

 

522 3 
Dây điện cực tạo nhịp tạm 
thời  

Dây lưỡng cực tạo nhịp tạm thời mang bóng loại 

eledyn 5F. chất liệu thép không rỉ. 
Catheter chất liệu Polyurethane (PUR). mềm dẽo. 
chống huyết khối. không độc tính. 
Điện cực ngăn chặn hình thành xung động mạnh. pin: 
2mm được mạ vàng. 
Điện cực kích thích 110 cm 
Catheter có marker mỗi 10 cm để định vị. chiều dài 
điện cực: 5 mm. khoảng cách điện cực: 10 mm Cái 100 

                  
6.300.000  

                    
472.500.000  

             
63.000.000  

               
220.500.000  

 

523 3 
Dây điện cực Thất Trái và 
kim dẫn. 

Dây điện cực Thất Trái Attain Performa. quadripolar. 
có Steroid; và kim dẫn. Cái 5 

                  
3.000.000  

                    
225.000.000  

             
30.000.000  

               
105.000.000  
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Nôp̣ hàng 
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thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 
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524 3 

Dây điện cực thất và nhĩ. 
silicon. tương thích MRI. 
đầu điện cực mạ Platin 

Dây điện cực buồng Thất Phải. Nhĩ Phải active. 
Bipolar. polyurethan. tương thích MRI và kim dẫn 
7F. Cái 150 

                
30.000.000  

                 
2.250.000.000  

           
300.000.000  

            
1.050.000.000  

 

525 3 
Dây điện cực thượng tâm 
mạc đơn cực 

Dây điện cực thượng tâm mạc đơn cực. cố định dạng 
khâu. có Steroid. dài 35cm hoặc 50cm. Cái 5 

                  
1.600.000  

                    
120.000.000  

             
16.000.000  

                 
56.000.000  

 

526 3 Dây thất trái lưỡng cực  
Dây thất trái lưỡng cực tương thích cộng hưởng từ 
với nhiều đường cong và thiết kế coradial Cái 5 

                  
5.000.000  

                    
375.000.000  

             
50.000.000  

               
175.000.000  

 

527 3 

Máy tạo nhịp 1 buồng có 
đáp ứng cảm xúc. tương 
thích MRI 

Máy tạo nhịp 1 buồng thay đổi nhịp theo nhu cầu cảm 
xúc CLS . tương thích MRI 1.5 Tesla toàn thân đến 4 
W/Kg. và 3Tesla toàn thân. Tự động chuyển sang 

chương trình MRI. Kết nối không dây. cài sẵn 
chương trình theo dõi tại nhà. thời gian hoạt động > 
14.5 năm  Cái 5 

                  
6.800.000  

                    
510.000.000  

             
68.000.000  

               
238.000.000  

 

528 3 

Máy tạo nhịp 1 buồng có 
đáp ứng và tương thích 

MRI 

Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số. tương thích 
MRI 1.5 Tesla toàn thân đến 4 W/Kg. và 3 Tesla toàn 
thân. Tự động chuyển sang chương trình MRI - MRI 
Auto Detect . Kết nối wireless. cài sẵn chương trình 

Home Monitoring. thời gian hoạt động > 14.7 năm  Cái 5 

                  

6.500.000  

                    

487.500.000  

             

65.000.000  

               

227.500.000  
 

529 2 

Máy taọ nhip̣ 1 buồng có 
đáp ứng. tương thích MRI. 
chức năng gơị ý các thông 
số 

Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng với công nghệ 
SureScan tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân. 
quản lý tạo nhịp thất VCM. TherapyGuide gợi ý các 
thông số giúp bác sĩ lập trình. Cái 10 

                  
9.000.000  

                    
675.000.000  

             
90.000.000  

               
315.000.000  

 

530 2 

Máy taọ nhip̣ 1 buồng có 

đáp ứng. tương thích MRI. 
chức năng thúc đẩy nhip̣ 
thất đều hơn trong cơn rung 
nhi ̃

Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng với công nghệ 
SureScan tương thích MRI 1.5T và 3T toàn thân. 

quản lý tạo nhịp thất. chức năng đáp ứng rung nhĩ 
được dẫn truyền thúc đẩy nhịp thất đều hơn trong cơn 
rung/cuồng nhĩ. TherapyGuide gợi ý các thông  lập 
trình. Cái 5 

                  
6.300.000  

                    
472.500.000  

             
63.000.000  

               
220.500.000  
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Bảo đảm dư ̣

thầu 
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531 2 

Máy tạo nhịp 1 buồng 
Endurity tương thích chụp 
MRI hoặc tương đương 

Máy tạo nhịp 01 buồng có đáp ứng nhịp: 
- Tương thích chụp MRI toàn thân 
- Chuẩn kết nối: IS-1 
- Kích hoaṭ chế đô ̣MRI bằng thiết bi ̣ cầm tay 
- Hệ thống tạo nhịp tự động cho phép đáp ứng tối đa 

với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận tạo nhịp 
theo từng xung.Tự động phát xung dự phòng 5V khi 
phát hiện mất dẫn. có thể lập trình cả đơn cực và 
lưỡng cực. 
- Lưu điện tâm đồ:  lên đến 14 phút  
- Bảo hành 10 năm 
Hoặc tương đương Cái 15 

                
13.200.000  

                    
990.000.000  

           
132.000.000  

               
462.000.000  

 

532 3 

Máy tạo nhịp 1 buồng. đáp 
ứng tần số VVIR. tương 
thích MRI 

Máy tạo nhịp 1 buồng. đáp ứng tần số. Có chức năng 

nhận cảm tự động. kích hoạt tự động. kiểm soát tạo 
nhịp. nhịp cơ bản có thể điều chỉnh lên tới 200 
ck/phút. Thể tích ≤ 10 cm3. thời gian hoạt động > 16 
năm. tương thích MRI Cái 15 

                
13.800.000  

                 
1.035.000.000  

           
138.000.000  

               
483.000.000  

 

533 3 

Máy taọ nhip̣ 2 buống có 
đáp ứng cảm xúc. tương 
thích MRI 

Máy tạo nhịp 2 buồng thay đổi nhịp theo nhu cầu cảm 
xúc CLS. có chương trình tự động tương thích MRI. 
có chức năng. chương trình tư ̣đôṇg điều chỉnh biên 

đô ̣xung ở nhĩ phải và thất phải. Vp suppression và 
IRS+ giúp giảm tạo nhịp ở thất. Easy AV. Thời gian 
hoạt động >11 năm.  Cái 5 

                
15.000.000  

                 
1.125.000.000  

           
150.000.000  

               
525.000.000  

 

534 2 

Máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 
MRI 

Máy tạo nhịp 2 buồng công nghệ SureScan cho phép 
chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. tính năng MVP  
giảm tạo nhịp thất phải không cần thiết. RDR ngăn 
ngừa ngất phản xạ qua trung gian thần kinh. làm giảm 
tỷ lệ rối loạn nhịp nhĩ với APP. PMOP. Cái 10 

                
23.000.000  

                 
1.725.000.000  

           
230.000.000  

               
805.000.000  

 

535 3 

Máy taọ nhip̣ 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 
MRI 

Máy tạo nhịp 2 buồng. nhịp thích ứng. có chức năng 
tư ̣đôṇg điều chỉnh biên đô ̣xung ở nhĩ phải và thất 
phải. chương trình IRS Plus với thời gian nhĩ thất lên 
đến 400 ms . đô ̣nhaỵ thích ứng tư ̣đôṇg. Auto - 
Initialization. Nhịp cơ bản có thể điều chỉnh lên 200 
ck/phút. Thời gian hoạt động > 12 năm. Cái 50 

                
78.000.000  

                 
5.850.000.000  

           
780.000.000  

            
2.730.000.000  
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Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 
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536 1 

Máy tạo nhịp 2 buồng có 
đáp ứng và tương thích 

MRI. tính năng giảm nhip̣ 
thất phải không cần thiết 

Máy tạo nhịp 2 buồng công nghệ SureScan cho phép 
chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. theo dịch trong phổi 
Optivol. tạo nhịp vượt tần số cắt cơn rung nhĩ với 
ATP và Reactive ATP. BlueSync truyền dữ liệu 

không dây. tính năng MVP giảm tạo nhịp thất phải 
không cần thiết. Cái 5 

                
17.000.000  

                 
1.275.000.000  

           
170.000.000  

               
595.000.000  

 

537 2 

Máy tạo nhịp 2 buồng có 
đáp ứng. tương thích  MRI 
toàn thân 1.5T và 3T. quản 
lý tạo nhịp và có chức năng 
gơị ý thông số giúp bác si ̃

lâp̣ trình 

Máy tạo nhịp 2 buồng với công nghệ SureScan tương 
thích MRI toàn thân 1.5T và 3T. quản lý tạo nhịp tại 
nhĩ và thất. TherapyGuide gợi ý các thông số giúp 

bác sĩ lập trình. Cái 30 

                

47.400.000  

                 

3.555.000.000  

           

474.000.000  

            

1.659.000.000  
 

538 3 

Máy taọ nhip̣ 2 buống có 
đáp ứng. tương thích MRI. 
hỗ trơ ̣đo trở kháng lồng 
ngưc̣ 

Máy tạo nhịp 2 buồng đáp ứng tần số.có chương trình 
tự động tương thích MRI. có chức năng theo dõi từ 
nhà.kết nối không dây. chương trình tư ̣đôṇg điều 
chỉnh biên đô ̣xung ở nhĩ phải và thất phải. có chương 
trình Vp Suppression và IRS+ giảm tạo nhịp ở thất. 
Chức năng đo thở kháng lồng ngưc̣. Thời gian hoạt 
động > 11 năm.  Cái 15 

                
30.000.000  

                 
2.250.000.000  

           
300.000.000  

            
1.050.000.000  

 

539 2 

Máy tạo nhịp 2 buồng 
Endurity tương thích chụp 
MRI hoặc tương đương 

Máy tạo nhịp 02 buồng có đáp ứng nhịp: 

- Tương thích chụp MRI toàn thân 
- Chuẩn kết nối: IS-1 
- Kích hoaṭ chế đô ̣MRI bằng thiết bi ̣ cầm tay 
- Hệ thống tạo nhịp tự động cho phép đáp ứng tối đa 
với ngưỡng tạo nhịp với khả năng xác nhận tạo nhịp 
theo từng xung.Tự động phát xung dự phòng 5V khi 
phát hiện mất dẫn. có thể lập trình cả đơn cực và 
lưỡng cực. 

- Bộ tính năng tự động: ưu tiên dẫn truyền thất nội 
tại. tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ. tự động cảm nhận. 
- Lưu điện tâm đồ:  lên đến 14 phút  
- Cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ 
- Bảo hành 8 năm 
Hoặc tương đương Cái 15 

                
23.100.000  

                 
1.732.500.000  

           
231.000.000  

               
808.500.000  
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540 1 

Máy tạo nhịp 2 buồng nhịp 
thích ứng kết hợp thông khí 
phút (M.V) và gia tốc. 
tương thích MRI. tuổi tho ̣

pin dài. có chế đô ̣giảm suy 
tim 

Máy tạo nhịp 2 buồng cao cấp. nhịp thích ứng thông 
khí phút và gia tốc. dung lượng pin dài. tính năng 
giảm cuổng nhĩ. rung nhĩ. chế độ giảm suy tim 
RYTHMIQ. theo dõi nhịp thở hàng ngày. MRI toàn 

thân 1.5T và 3T. liên lạc từ xa. chip xử lý an toàn dự 
phòng. Kết nối :IS1. Cái 5 

                
12.848.000  

                    
963.600.000  

           
128.480.000  

               
449.680.000  

 

541 1 

Máy tạo nhịp 2 buồng. nhịp 
thích ứng kết hợp thông khí 
phút (M.V) và gia tốc. 
tương thích MRI. tuổi tho ̣
pin dài 

Máy tạo nhịp 2 buồng. nhịp thích ứng kết hợp thông 
khí phút và gia tốc Loại Essentio. Tự động MRI toàn 
thân 1.5T và 3T. kiểm tra máy không dây. chip vi xử 
lý an toàn dự phòng. chương trình theo dõi máy từ 
nhà. pin dài >16.5 năm. Kết nối IS1. Cái 10 

                
15.360.000  

                 
1.152.000.000  

           
153.600.000  

               
537.600.000  

 

542 3 

Máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). tương thích MRI 
1.5T 

Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim CRT-D 
tương thích MRI 1.5 Tesla toàn thân với MRI Auto 
Detect tự động chuyển sang chương trình MRI. pin 
1.52Ah thời gian hoạt động >7.85 năm. bảo hành 6 
năm. Early ATP One shot giúp can thiệp sớm trong 
vùng rung thất.Với sốc 40 Joules ngay từ đầu và 8 
sốc điều trị rung thất. với chương trình tránh phát 
xung vào sóng T thất trái. Tự động điều chỉnh biên độ 

xung ở cả 3 buồng tim.  Có chương trình khởi kích 
thất trái khi phát hiện sóng ở thất phải. cùng lúc ức 
chế xung thất phải.  Đo trở kháng lồng ngực để theo 
dõi phù phổi. Có 2 chương trình phân biệt SVT/VT 
hữu hiệu. điều chỉnh tự động biên độ xung ở các 
kênh. Theo dõi tại nhà.  Cái 3 

                
21.600.000  

                 
1.620.000.000  

           
216.000.000  

               
756.000.000  

 

543 1 

Máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). tương thích MRI 
1.5T và 3T 

Máy khử rung có chức năng tái đồng bộ CRT-D. 

công nghệ SureScan cho phép chụp MRI toàn thân 
1.5T và 3T. công nghệ SmartShock tránh sốc lầm. 
kiểu dáng sinh lý PhysioCurve. tự động đánh giá 
ngưỡng 16 véc-tơ thất trái với VectorExpress. tự 
động tối ưu tái động bộ trong CardioSync. tính năng 
Optivol 2.0 theo dõi dịch phổi. Cái 3 

                
23.400.000  

                 
1.755.000.000  

           
234.000.000  

               
819.000.000  
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544 3 

Máy taọ nhip̣ 3 buồng tái 
đồng bô ̣cơ tim. có phá rung 
(CRT-D). tương thích MRI 
1.5T và 3T. điêṇ cưc̣ có 

chất phủ fractal Iridium 

Máy điều trị suy tim và phá rung chuẩn DF-4. dày 10 
mm. với năng lượng sốc 40 J. tương thích MRI 1.5T 
và 3 T toàn thân. pin 1.73 Ah. với thời gian hoạt động 
> 9 năm. bảo hành 6 năm. Có điều trị bằng đợt xung 

nhanh trong vùng rung thất với kiểm tra độ vững. Có 
bộ lọc để ép sóng T hầu tránh nhận cảm lầm. Có 
chương trình khởi kích thất trái khi phát hiện sóng ở 
thất phải. cùng lúc ức chế xung thất phải. Có 2 
chương trình phân biệt SVT/VT hữu hiệu. Điện cực 
với chất phủ fractal Iridium giúp có sóng cao cùng 
lúc đạt ngưỡng thấp.  Dây điện cực thất trái đồng 
đường kính 4.8F. Dùng kim chọc 6F ở nhĩ. 8F ở thất 

phải và 9F ở thất trái. Cái 3 

                

22.800.000  

                 

1.710.000.000  

           

228.000.000  

               

798.000.000  
 

545 1 

Máy taọ nhip̣ có phá rung 1 
buồng. tương thích MRI 
1.5T 

Máy phá rung 1 buồng loại Inogen chuẩn DF4. MRI 
toàn thân 1.5T. pin 1.9Ah. tuổi thọ máy >11 năm. 
chuẩn đoán suy tim gồm theo dõi nhịp thở hàng ngày. 
cân nặng và huyết áp.công nghệ sốc chính xác 41 J. 
liên lạc từ xa. chức năng nhân an toàn. theo dõi máy 
từ nhà. kết nối DF4. Cái 2 

                
14.977.600  

                 
1.123.320.000  

           
149.776.000  

               
524.216.000  

 

546 1 

Máy taọ nhip̣ có phá rung 1 
buồng. tương thích MRI 
1.5T và 3T 

Máy khử rung 1 buồng. công nghệ SureScan cho 
phép chụp MRI  toàn thân 1.5T và 3T. kiểu dáng sinh 
lý PhysioCurve. Cardiac Compass cung cấp dữ liệu 
lâm sàng đến 14 tháng. RV Sense Polarity tùy chọn 
không xâm lấn xử lý nhận lầm sóng T . Cái 5 

                
24.000.000  

                 
1.800.000.000  

           
240.000.000  

               
840.000.000  

 

547 3 

Máy taọ nhip̣ có phá rung 1 

buồng. tương thích MRI 
1.5T và 3T. chuẩn DF1 

Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng. 
tương thích MRI 1.5T toàn thân và 3T ngoài vùng 

ngực với phát hiện tự động từ trường MRI. chuẩn 
DF-1. bề dày 11mm. pin 1.52Ah với thời gian hoạt 
động >12.8 năm với bảo hành 10 năm. Chương trình 
theo dõi tại nhà qua vệ tinh. chương trình phân biệt 
nhịp nhanh thất/nhịp nhanh trên thất dùng dạng sóng 
viễn trường trong suốt thời gian phát hiện loạn nhịp. 
điều chỉnh biên độ xung tự động. đo trở kháng lồng 
ngực để theo dõi phù phổi. early ATP One shot giúp 

can thiệp sớm trong vùng rung thất. năng lượng sốc 
40J ngay từ sốc đầu và 8 sốc 40J trong vùng điều trị.  Cái 3 

                
17.400.000  

                 
1.305.000.000  

           
174.000.000  

               
609.000.000  
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Phân 
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theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
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(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

548 3 

Máy taọ nhip̣ có phá rung 1 
buồng. tương thích MRI 
1.5T và 3T. chuẩn DF4 

Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng. 
chuẩn DF4. bề dày 10mm. pin 1.73Ah với thời gian 
hoạt động >15 năm với bảo hành 10 năm. Chương 
trình theo dõi qua vệ tinh Home Monitoring. chương 

trình phân biệt VT/SVT dùng dạng sóng viễn trường 
trong suốt thời gian phát hiện loạn nhịp. tương  thích 
MRI 1.5T và 3T toàn thân. năng lượng sốc 40J ngay 
từ sốc đầu. Có chương trình ATP One shot.  Cái 10 

                
60.000.000  

                 
4.500.000.000  

           
600.000.000  

            
2.100.000.000  

 

549 1 

Máy taọ nhip̣ có phá rung 1 

buồng. tương thích MRI 
1.5T. kích thước nhỏ 

Máy phá rung 1 buồng kích thước nhỏ loại Inogen 
chuẩn DF4. MRI toàn thân 1.5T. DF4. chuẩn đoán 
suy tim gồm theo dõi nhịp thở hàng ngày. công nghệ 

sốc chính xác 41 J. chương trình theo dõi máy từ nhà. 
chức năng nhân an toàn. Cái 2 

                
10.533.600  

                    
790.020.000  

           
105.336.000  

               
368.676.000  

 

550 1 
Máy taọ nhip̣ có phá rung 2 
buồng. tương thích MRI 

Máy khử rung 2 buồng. công nghệ SureScan cho 
phép chụp MRI  toàn thân 1.5T và 3T. kiểu dáng sinh 
lý PhysioCurve. tính năng PR Logic. Cardiac 
Compass cung cấp dữ liệu lâm sàng đến 14 tháng. Cái 3 

                
19.800.000  

                 
1.485.000.000  

           
198.000.000  

               
693.000.000  

 

551 3 

Máy taọ nhip̣ có phá rung 2 

buồng. tương thích MRI 

Máy tạo nhịp phá rung 2 buồng.  tương thích MRI 

1.5T và 3T toàn thân. chuẩn DF4. bề dày 10mm. pin 
1.73Ah với thời gian hoạt động >12.5 năm với bảo 
hành 8 năm. với 8 sốc 40 J trong cả 3 vùng điều trị 
giúp đạt an toàn tối đa. Có 2 chương trình phân biệt 
nhịp nhanh thất/nhịp nhanh trên thất hữu hiệu. 
chương trình theo dõi qua vệ tinh. Có chức năng điều 
trị loạn nhịp nhanh trong vùng rung thất với một đợt 
xung nhanh. Chương trình giảm tạo nhịp thất IRS+ 

dùng thời gian nhĩ-thất trễ. đến 400 ms. Cái 5 

                

36.000.000  

                 

2.700.000.000  

           

360.000.000  

            

1.260.000.000  
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 
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nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣
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Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

552 2 

Máy tạo nhịp và phá rung 1 
buồng Ellipse VR hoặc 

tương đương 

Máy tạo nhịp và phá rung 1 buồng: 
- Tương thích chụp MRI cường độ từ trường 1.5 
Tesla 
- Phủ lớp Parylene chống trầy xước dây điện cực 

- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 
- Chức năng theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát 
hiện phù phổi 
- Chức năng tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP vùng 
VF 
- Theo dõi đoạn ST chênh 
- Năng lượng phát sốc 36J 
- Bảo hành 10 năm  

Hoặc tương đương. Cái 5 

                

23.500.000  

                 

1.762.500.000  

           

235.000.000  

               

822.500.000  
 

553 2 

Máy tạo nhịp và phá rung 2 
buồng Ellipse DR hoặc 
tương đương 

Máy tạo nhịp và phá rung 2 buồng: 
- Tương thích chụp MRI cường độ từ trường 1.5 
Tesla 
- Phủ lớp Parylene chống trầy xước dây điện cực 
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 
- Chức năng theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát 

hiện phù phổi 
- Chức năng tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP vùng 
VF 
- Theo dõi đoạn ST chênh 
- Năng lượng phát sốc: 36J 
- Bảo hành 8 năm  
Hoặc tương đương Cái 2 

                
14.600.000  

                 
1.095.000.000  

           
146.000.000  

               
511.000.000  
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NGHIÊṂ 
Nôp̣ hàng 

mẫu khi có 

yêu cầu 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

554 2 

Máy tạo nhịp và phá rung 3 

buồng (CRT-D) Quadra 
Assura MP hoặc tương 
đương 

Máy tạo nhịp và phá rung 3 buồng (CRT-D) 
- Tương thích MRI 1.5 Tesla toàn thân  
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 
- Tạo nhịp đa điểm thất trái 

- Chức năng tạo nhịp cắt cơn loạn nhịp nhanh ATP 
vùng VF 
- Chức năng theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát 
hiện phù phổi 
- Dây điện cực thất trái 4 cực với 10 hướng vector tạo 
nhịp 
- Lớp phủ Parylene chống trầy xước dây điện cực 
- Chuẩn kết nối dây thất trái: IS4-LLLL 

- Năng lượng sốc: 40J 
- Chế độ báo động bệnh nhân bằng rung 
Hoặc tương đương. Cái 2 

                
20.400.000  

                 
1.530.000.000  

           
204.000.000  

               
714.000.000  

 

555 5 Khí CO2 Khí CO2 kg 60 
                     

528.000  
                      

39.600.000  
               

5.280.000  
                 

18.480.000  
 

556 6 Khí Helium Khí Helium: thể tích ≤ 1 lít khí nén Chai 10 
                     

484.000  
                      

36.300.000  
               

4.840.000  
                 

16.940.000  

 

557 6 Khí NO 

Thành phần:  NO nồng độ 1000ppm. N2 (khí cân 
bằng). Hình thức cung cấp: Bình 10 lít. Chất liệu bình 
khí: Hợp kim nhôm. Áp suất bình khí :140 Bar. Chai 5 

                  
2.800.000  

                    
210.000.000  

             
28.000.000  

                 
98.000.000  

 

558 5 Nitơ khí Nitơ khí chai 30 
                     

153.000  
                      

11.475.000  
               

1.530.000  
                   

5.355.000  
 

559 5 Oxy khí Oxy khí chai 2.400 

                  

3.408.000  

                    

255.600.000  

             

34.080.000  

               

119.280.000  
 

560 5 Oxy lỏng Oxy lỏng kg 300.000 
                

36.000.000  
                 

2.700.000.000  
           

360.000.000  
            

1.260.000.000  
 

561 3 
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ cao dụng cụ  2% Glutaraldehyde Bình 81 

                     
648.000  

                      
48.600.000  

               
6.480.000  

                 
22.680.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

562 

Không 

phân 
nhóm 

Dung dịch làm sạch và khử 
khuẩn bề mặt. Chai 5L 

2.5% Didecyldimethylammonium chloride + 5.1% 
N.N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine. Bình 180 

                  
5.256.000  

                    
394.200.000  

             
52.560.000  

               
183.960.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

563 3 
Dung dịch làm sạch và khử 
nhiễm dụng cụ 

6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% 
Chlorhexidine digluconate hoặc tương đương Can 180 

                  
5.400.000  

                    
405.000.000  

             
54.000.000  

               
189.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Nguồn lưc̣ tài 
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Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

564 3 
Dung dịch phun làm sạch 
và khử khuẩn bề mặt  

0.14% didecyldimethylammonium chloride + 0.096% 
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Hoặc 
tương đương Chai 300 

                  
2.280.000  

                    
171.000.000  

             
22.800.000  

                 
79.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

565 5 
Dung dịch rửa tay nhanh 
(chai 5L) 

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh. gồm: Ethanol 75%. 
Isopropyl Alcohol 8%. Chlorhexidine Digluconate 
0.5%. Hoặc tương đương Can 100 

                  
1.386.000  

                    
103.950.000  

             
13.860.000  

                 
48.510.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

566 5 
Dung dịch rửa tay nhanh có 
chất giữ ẩm  

Dung dịch rửa tay nhanh bằng Ethanol 75%. 
Isopropyl Alcohol 8%. 0.5% Chlorhexidine 
Digluconate. chất giữ ẩm. Hoặc tương đương Chai 1.500 

                  
2.160.000  

                    
162.000.000  

             
21.600.000  

                 
75.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

567 

Không 
phân 
nhóm 

Dung dịch rửa tay nhanh có 
chất giữ ẩm làm mềm da 

Dung dịch chlohexidine gluconate IP 2.5% v/v 

(tương đương 0.5% w/v chlohexidine gluconate) và 
ethanol IP 70%. EN 1500. EN 12791 glycerol. nước... 
. Hoặc tương đương Chai 2.200 

                  
5.280.000  

                    
396.000.000  

             
52.800.000  

               
184.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

568 

Không 
phân 
nhóm 

Dung dịch rửa tay thủ thuật. 
can 5 L 

Dung dịch chlohexidine gluconate IP 20% (tương 
đương 4% w/v chlohexidine gluconate). Isopropanol 
<10%. acid glacial acetic 1%. v/v dung dịch sát 
khuẩn tay phẫu thuật. phổ rộng. Hoặc tương đương Can 110 

                  
3.047.000  

                    
228.525.000  

             
30.470.000  

               
106.645.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

569 

Không 
phân 
nhóm 

Dung dịch rửa tay thủ thuật. 
chai 500 ml 

Dung dịch chlohexidine gluconate 2% w/v (tương 
đương 11.3g/l). tatrazine tall oil fatty acid 
diethanolamide (E102) < 10%. acid glacial acetic  
1%.… Hoặc tương đương Chai 700 

                  
1.722.000  

                    
129.150.000  

             
17.220.000  

                 
60.270.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

570 

Không 
phân 
nhóm 

Dung dịch sát khuẩn bề mặt 
(dạng phun sương dùng 
theo máy chính hãng) 

Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w). Ion Ag 
0.005 % (w/w). Hoặc tương đương 
Hiệu quả diệt khuẩn  

Vi khuẩn. nấm mốc : EN 13697 
Mycobacterium: EN 14348 
Virus: EN 14476 
Bào tử: EN 13704  Can 500 

                
18.900.000  

                 
1.417.500.000  

           
189.000.000  

               
661.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

571 3 
Dung dịch sát khuẩn rửa vết 
thương 

Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương có chứa 
polyhexanide 0.1% và betain 0.1%. Hoặc tương 
đương Chai 20 

                     
130.000  

                        
9.750.000  

               
1.300.000  

                   
4.550.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

572 5 
Dung dịch sát khuẩn tay và 
tắm sát khuẩn. chai 500 ml 

Dung dịch sát khuẩn tay và tắm sát khuẩn có chứa 
2% Chlorhexidine Digluconate hoặc tương đương Chai 500 

                     
840.000  

                      
63.000.000  

               
8.400.000  

                 
29.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

573 5 
Dung dịch sát khuẩn tay và 
tắm. can 5L 

Dung dịch sát khuẩn tay và tắm sát khuẩn có 2% 
Chlorhexidine Digluconate hoặc tương đương Can 60 

                     
950.400  

                      
71.280.000  

               
9.504.000  

                 
33.264.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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574 

Không 
phân 
nhóm 

Dung dịch sát trùng da 
nhanh. dạng chai xịt 250ml 

Dung dịch cồn- iode sát khuẩn da 50g 2-propanol + 
1g povidon iốt tương đương với 10% iốt tự do. hoặc 
tương đương Chai 500 

                     
960.000  

                      
72.000.000  

               
9.600.000  

                 
33.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

575 3 Dung dịch tẩy rửa dụng cụ 

Hỗn hợp 5 enzyme: Protease. Lipase. Amylase. 
Mannanase. Cellulase  + chất hoạt động bề mặt. Hoặc 
tương đương Can 30 

                  
1.260.000  

                      
94.500.000  

             
12.600.000  

                 
44.100.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

576 

Không 
phân 
nhóm 

Dung dịch vệ sinh tay chứa 
cồn 

70 % Ethanol+ 1.74% Propanol-2-ol (mg/g) hoặc 
tương đương Chai 100 

                     
266.000  

                      
19.950.000  

               
2.660.000  

                   
9.310.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

577 

Không 

phân 
nhóm 

Dung dịch xả rửa trơn bóng 
dụng cụ (dùng cho máy) 

Chất hoạt động bề mặt không ion. Isopropanol và các 
thành phần khác hoặc tương đương Can 30 

                  
1.800.000  

                    
135.000.000  

             
18.000.000  

                 
63.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

578 

Không 
phân 
nhóm Ether 500ml Ether 500ml Chai 22 

                       
67.320  

                        
5.049.000  

                  
673.200  

                   
2.356.200  

 

579 

Không 
phân 

nhóm Formol 500ml Formol 500ml Chai 22 

                       

28.600  

                        

2.145.000  

                  

286.000  

                   

1.001.000  
 

580 

Không 
phân 
nhóm 

Viên sủi khử khuẩn dụng 
cụ. bề mặt. đồ vải 

Thành phần 2.5g Troclosense Sodium; Dạng viên sủi 
tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. 
Khử khuẩn dụng cụ. bề mặt. đồ vải hoặc tương đương Viên 10.000 

                  
1.000.000  

                      
75.000.000  

             
10.000.000  

                 
35.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

581 6 Giấy kiểm tra gói hấp  
Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp-Emulating Indicator 
4-A - test class 6 Test 8.000 

                     
560.000  

                      
42.000.000  

               
5.600.000  

                 
19.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

582 6 Giấy kiểm tra lò hấp  
Sản phẩm kiểm tra máy hấp Bowie-Dick Test Sheet 
134°C Miếng 1.400 

                     
574.000  

                      
43.050.000  

               
5.740.000  

                 
20.090.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

583 6 Giấy lọc dùng cho lò hấp Giấy lọc dùng nhiều lần hình tròn. ĐK190mm Cái 20 
                     

180.000  
                      

13.500.000  
               

1.800.000  
                   

6.300.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

584 6 

Test kiểm soát tiệt trùng 
bằng hơi nước 1.5cm x 
20cm 

Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước 1.5cm x 
20cm  Miếng 1.600 

                       
67.200  

                        
5.040.000  

                  
672.000  

                   
2.352.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

585 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
100mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 100 mm x 200 m Cuộn 50 

                     
378.000  

                      
28.350.000  

               
3.780.000  

                 
13.230.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

586 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
150 mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 150 mm x 200 m Cuộn 60 

                     
579.600  

                      
43.470.000  

               
5.796.000  

                 
20.286.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

587 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
200mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 200 mm x 200 m Cuộn 45 

                     
644.490  

                      
48.336.750  

               
6.444.900  

                 
22.557.150  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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mẫu khi có 
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588 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
250mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 250 mm x 200 m Cuộn 30 

                     
540.000  

                      
40.500.000  

               
5.400.000  

                 
18.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

589 5 

Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 

300mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 300 mm x 200 m Cuộn 45 

                     

891.000  

                      

66.825.000  

               

8.910.000  

                 

31.185.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

590 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
350mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 350 mm x 200 m Cuộn 15 

                     
390.000  

                      
29.250.000  

               
3.900.000  

                 
13.650.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

591 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
400 mm x 200 m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 400 mm x 200 m Cuộn 6 

                     
183.600  

                      
13.770.000  

               
1.836.000  

                   
6.426.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

592 5 

Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 

50mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 50 mm x 200 m Cuộn 10 

                       

54.000  

                        

4.050.000  

                  

540.000  

                   

1.890.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

593 5 
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 
75mm x 200m Túi ép tiệt trùng loại dẹp 75 mm x 200 m Cuộn 30 

                     
198.000  

                      
14.850.000  

               
1.980.000  

                   
6.930.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

594 5 
Túi hấp tiệt trùng loại 
phồng  300mm x 100m Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 300 mm x 100m  Cuộn 10 

                     
166.400  

                      
12.480.000  

               
1.664.000  

                   
5.824.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

595 5 

Túi hấp tiệt trùng loại 

phồng 350mm x 100m Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 350 mm  x 100m  Cuộn 15 

                     

298.200  

                      

22.365.000  

               

2.982.000  

                 

10.437.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

596 3 

Phim X-quang kỹ thuật số 
laser tương thích với máy in 
Carestream 14x17 inch 

 Độ tương phản: 0.60 đến 2.00;  Độ nhạy tối đa : Từ 
3.00  ± 0.10 đến 3.30 ± 0.10 
Hoặc tương đương Hộp 28 

                  
4.095.000  

                    
307.125.000  

             
40.950.000  

               
143.325.000  

 

597 3 

Phim X-quang kỹ thuật số 
laser tương thích với máy in 

Carestream 8x10 inch 

 Độ tương phản: 0.60 đến 2.00;  Độ nhạy tối đa : Từ 
3.00  ± 0.10 đến 3.30 ± 0.10 

Hoặc tương đương Hộp 720 

                

48.600.000  

                 

3.645.000.000  

           

486.000.000  

            

1.701.000.000  
 

598 4 
Ambu bóng bóp người 
lớn/trẻ em 

Bóng bóp giúp thở có van peep người lớn/trẻ em 
* Nguyên liệu PVC (bóng bóp) /PC(van) y tế không 
chứa latex. 
* Thể tích 450ml-1500ml. van Pop-off: 40-
60cmH2O. van peep: 5~20cmH2O. túi chứa 2500ml. 
dây oxy PVC 2m 
Hoặc tương đương Cái 900 

                  
7.560.000  

                    
567.000.000  

             
75.600.000  

               
264.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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599 3 
Ambu bóp bóng người 
lớn/trẻ em 

Gồm: 01 Bóp bóng 550ml-1500ml 
- 01 Van thông minh tự động 1 chiều: 60/40cm H2O 
- 01 Mask thở có van bơm size 3-5 

- 01 Dây oxy dài ≥3 mét 
- 01 Túi oxy 
- Trên thân ambu có đường nổi chống trơn 
Hoặc tương đương Cái 900 

                
10.116.000  

                    
758.700.000  

           
101.160.000  

               
354.060.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

600 1 
Băng phim trong cố định 
kim luồn  

Băng film trong cố định kim luồn tĩnh mạch trung 
tâm loại 10cm x 12cm. tích hợp gel CHG kháng 
khuẩn: 35 - 45%. Giấy lót phủ Silicon: 12 - 22%. 
Viền Polypropylene: 15 - 25%. Film Polyurethane: 3 

- 8%. Keo Acrylate: 5 - 15%. Nhãn ghi ngày giờ: 1 - 
2%. Kích thước: băng 10cm x 12cm. gel CHG 3cm x 
4cm Miếng 400 

                  
1.480.000  

                    
111.000.000  

             
14.800.000  

                 
51.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

601 3 Bao dây Camera nội soi Bao dây Camera nội soi Cái 3.500 
                     

560.000  
                      

42.000.000  
               

5.600.000  
                 

19.600.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

602 4 

Bao đo của máy huyết áp 
bắp tay HBP-1300 các cỡ 

hoặc tương đương 

Bao đo của máy huyết áp bắp tay HBP-1300 các cỡ 

hay tương đương Cái 20 

                     

720.000  

                      

54.000.000  

               

7.200.000  

                 

25.200.000  
 

603 2 

Bao đo huyết áp tương thích 
máy Monitor Draeger size 
S. M  

Bao đo huyết áp tương thích máy Monitor Draeger 
size S. M  Cái 10 

                     
194.000  

                      
14.550.000  

               
1.940.000  

                   
6.790.000  

 

604 4 

Bao đo máy huyết áp HEM 
- 907 các cỡ hoặc tương 
đương 

Bao đo máy huyết áp HEM - 907 các cỡ hoặc tương 
đương Cái 5 

                     
150.000  

                      
11.250.000  

               
1.500.000  

                   
5.250.000  

 

605 3 
Bệ nối 3 khóa ba ngã (Bảng 
đầu nối) 

Đóng gói gồm: 01 bệ khóa nối chất liệu 
Polycacbonat. số đầu nối 3. thể tích mồi 0.6 - 0.8ml Cái 2.000 

                  
5.360.000  

                    
402.000.000  

             
53.600.000  

               
187.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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606 6 

Bình dẫn lưu có dây treo 
loại 1600-1800 ml. dùng 1 
lần 

Nguyên liệu: Nhựa chống sốc. chống vỡ. Có nắp 
khóa cố định và bộ phao. Cơ chế 1 chiều Water-seal 
ngăn không khí và chất lỏng chảy ngược vào phổi. 
Vạch chia độ (cách nhau 50ml). Vạch đánh dấu rõ 

ràng đảm bảo dưới mực nước chỉ định (underwater 
seal). Trên nắp bình có 3 lỗ thông: 01 lỗ thông khí. 01 
lỗ hút dịch chân không. 01 lỗ hút dịch từ bệnh nhân. 
Ống bịt kín dưới nước làm bằng vật liệu chống gập. 
seal giữ cho không khí không bị hút trở lại khoang 
MP. Trên các lỗ có gắn kém nắp đật tránh mất nắp. 
cho phép đóng nhanh và an toàn. Kèm dây dẫn lưu 
180cm  Cái 500 

                  
2.100.000  

                    
157.500.000  

             
21.000.000  

                 
73.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

607 4 Bình hút dịch 20ml/25 ml 
Gồm: 01 bình nhựa 20/25ml. 02 dây hút dịch đính 
kèm vào bình. kích cỡ 16Fr. chiều dài ≥ 50cm Cái 60 

                     
140.400  

                      
10.530.000  

               
1.404.000  

                   
4.914.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

608 6 Bình hút dịch 30ml 

Bình chứa mini dung tích 30ml dạng nếp gấp làm 
bằng vật liệu PE mềm. dây hút có lỗ hút . có trocal. 
Cống tròn từ 6 CH đến 18 CH Cái 60 

                     
115.440  

                        
8.658.000  

               
1.154.400  

                   
4.040.400  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

609 3 

Bình tạo ẩm dùng cho 

người lớn/trẻ em Bình tạo ẩm dùng cho người lớn/ trẻ em Cái 15 

                  

1.905.000  

                    

142.875.000  

             

19.050.000  

                 

66.675.000  
 

610 3 Bộ chăm sóc vết thương  

Gồm: 10 gạc cotton 4cm x 4cm x 10 lớp. 05 gạc 
cotton 5cm x 6.5cm x 8 lớp. 2 kẹp trắng 13 cm. 1 
khăn đa dụng 50cm x 60cm. 1 khay nhựa 24(l) x 
15(w) x 2.5(h) Cái 7.000 

                  
4.900.000  

                    
367.500.000  

             
49.000.000  

               
171.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

611 4 Bộ dẫn lưu dịch kín 100ml 

Gồm: Bình dẫn lưu dịch áp lực âm 100ml. Bộ bình 
ống dẫn lưu Silicone dung tích100mL. Tich hợp van 

một chiều. kích thước ống dẫn 10Fr; 15Fr Bộ 110 

                     

825.000  

                      

61.875.000  

               

8.250.000  

                 

28.875.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

612 4 Bộ dẫn lưu dịch kín 450ml 

* Bộ dẫn lưu dịch kín 450ml. bao gồm túi chứa dịch 
có vạch chia đo lường. Ống dẫn lưu 100% silicon đầu 
bo tròn kích cỡ từ 10Fr đến 18Fr. có kim chọc trocar Bộ 160 

                  
1.120.000  

                      
84.000.000  

             
11.200.000  

                 
39.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

613 4 Bộ dẫn lưu dịch kín 50ml 

Bình dâñ lưu kín 50ml chuyên trẻ em. Có kim choc̣ 
trocar. dây dẫn lưu PVC tròn 6F. 8F đi kèm chia 
thành 2 đoạn. L1: chiều dài dây dẫn lưu 50cm. L2 dài 

14 cm. có nhiều lỗ Cái 250 

                  

1.450.000  

                    

108.750.000  

             

14.500.000  

                 

50.750.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

614 2 
Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 
đường 

Bộ dẫn truyền cảm ứng theo dõi huyết áp động mạch 
xâm lấn 1 đường bằng PVC. đầu truyền dịch hình chữ 
J. Có dây nối phụ phân biệt tĩnh mạch. động mạch. 
Áp lực đo từ -30 đến 300mmHg. độ nhạy 
5µv/v/mmHg.  Cái 2.000 

                
14.000.000  

                 
1.050.000.000  

           
140.000.000  

               
490.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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615 4 

Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 
đường. đo CVP khi cần (2 
trong 1) 

* Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng 
để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho 
kết quả đọc chính xác. dễ sử dụng.  
- Bộ gồm: 1 đoạn dây có đường sọc đỏ chiều dài 

180cm và đoạn dây có đường sọc xanh dài 150cm. 
người lớn (I.D = 1.6±0.05mm. O.D=3.2±0.05mm) 
làm bằng vật liệu PVC không DEHP và không latex. 
Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. Bộ truyền 
dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 
180cm±3cm (I.D=2.9±0.05mm. O.D= 4.1±0.05mm). 
buồng nhỏ giọt PVC mềm 60mm. có màng lọc 
15micron. đầu nhọn 1 chiều.  

*  Thông số kỹ thuật: Độ nhạy: 5.0µ V/V/mmHg ± 
1%. Áp suất hoạt động: -30 đến 300 mmHg. Phi 
tuyến tính và độ trễ: ± 1mmHg. Trở kháng đầu ra: 
270-330 ohms. Lệch vị trí số không ≤ ± 2mmHg/8 
giờ. thời gian hoạt động: 168 giờ. bảo vệ quá áp 
6464mmHg 
* Tương thích với các loại monitor. dây cable  Cái 2.000 

                
21.000.000  

                 
1.575.000.000  

           
210.000.000  

               
735.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

616 2 

Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 
đường. đo CVP và huyết áp 
(2 trong 1) 

Bao gồm hai cái TruWave. hai thiết bị xả. hai bộ dây 

nối chịu áp lực và bốn khóa ba ngã. Có núm Snap-tab 
có thể nắm dễ dàng và kéo 360 độ để thử nghiệm 
sóng vuông. Vò đầu nối chống nước. gắn vào thiết bị 
mà không cần chân nối. Đầu nối được mạ vàng giúp 
đảm bảo việc truyền tín hiệu có độ chính xác cao. Cái 200 

                  
3.516.000  

                    
263.700.000  

             
35.160.000  

               
123.060.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

617 

Vật tư 
theo 
máy  

Bộ dây cáp lấy mẫu dùng 
trong khí NO 

Bộ dây truyền khí giữa máy thở và máy NOXBOXI- 
Đường kính 12 mm 
Tương thích máy NOXBOXI Bộ 10 

                  
1.400.000  

                    
105.000.000  

             
14.000.000  

                 
49.000.000  

 

618 2 
Bộ đo điện tim 5 chuyển 
đạo dài 1.5m  

Bộ đo điện tim 5 chuyển đạo dài 1.5m dùng cho dòng 
máy Monitor Vista XL Bộ 3 

                     
283.800  

                      
21.285.000  

               
2.838.000  

                   
9.933.000  

 

619 3 
Bộ dụng cụ chăm sóc răng 
miệng Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng Cái 200 

                     
288.000  

                      
21.600.000  

               
2.880.000  

                 
10.080.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

620 4 
Bộ lọc khí thở ra cho sơ 
sinh dùng một lần 

Bộ lọc dùng 1 lần dành cho trẻ sơ sinh. Tương thích 
cho máy thở Bennett 840 Bộ 100 

                  
1.440.000  

                    
108.000.000  

             
14.400.000  

                 
50.400.000  

 

621 6 
Bộ mặt nạ phun khí dung 
người lớn 

Gồm: Mask thở nguyên liệu PVC y tế. co nối Female. 
ống dây chống gẫy gập dài min. 1.9m. bầu chứa 
thuốc 8ml Cái 300 

                     
148.800  

                      
11.160.000  

               
1.488.000  

                   
5.208.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LƯC̣ KINH 

NGHIÊṂ 
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622 3 
Bộ mặt nạ phun khí dung 
người lớn 

- 01 mặt nạ chất liệu Ecolite- nhẹ. trong dễ quan sát 
từ xa. loại non-pvc. không có chất phthalates. Kích cỡ 
mask.  cao: ≥ 125mm. rộng ≥ 95mm. Flow mức 
8L/phút. MMD (đường kính hạt) : 3.1 micron.  

- 01 bình phun khí dung. trên bình có sẵn vạch chia 
thuốc từ mức 2ml-> 10ml. Đầu nối bình phun kích cỡ 
22F 
khi sử dụng thời gian dài. 
- 01 dây oxy dài 2.1m 
Dùng được khi chụp MRI.  Cái 500 

                     
460.000  

                      
34.500.000  

               
4.600.000  

                 
16.100.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

623 5 Bộ phòng hộ 

Gồm áo liền quần. kính. găng. khẩu trang y tế. bao 

giày Bộ 5.000 

                

10.000.000  

                    

750.000.000  

           

100.000.000  

               

350.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

624 3 Bộ phòng hộ có tắm chắn 

01 :Áo chống dịch liền quần 42gsm kèm bao giày 
(Size M) 
01 : Tấm chắn bảo hộ 
01: Khẩu trang 3 lớp có thanh tựa loại dây thun 
01:  Găng tay khám size M Bộ 5.000 

                
13.650.000  

                 
1.023.750.000  

           
136.500.000  

               
477.750.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

625 3 
Bộ phun khí dung trẻ em có 
thể xoay 90 độ 

Chất liệu PVC y tế; gồm bình đựng thuốc. mask khí 

dung có dây cố định. dây nối  lòng ngôi sao dài > 2m. 
dễ kết nối. Cái 80 

                       
53.760  

                        
4.032.000  

                  
537.600  

                   
1.881.600  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

626 6 
Bộ phun khí dung trẻ em có 
thể xoay 90 độ 

Bộ phun khí dung dùng cho trẻ em. Gồm: mask thở 
nguyên liệu PVC y tế. co nối Female. ống dây chống 
gẫy gập dài min. 1.9m/2.1m. bầu chứa thuốc 8ml. Cái 80 

                       
39.680  

                        
2.976.000  

                  
396.800  

                   
1.388.800  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

627 3 Bộ thông tiểu  

Bộ thông tiểu gồm: Khăn có lỗ tròn 80x 60; Bơm 
tiêm 5 cc; Gạc Cotton 5 x 6.5 x 8 lớp; Túi gel bôi trơn 

4g; Khăn đa dụng 50 x 60; Khay nhựa 24(l) x 15(w) 
x 2.5(h) Cái 800 

                     
640.000  

                      
48.000.000  

               
6.400.000  

                 
22.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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yêu cầu 
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628 5 

Bơm tiêm cho ăn sử dụng 

một lần 50ml 

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. trong 
suốt. không chứa DEHP. không độc hại. không ảnh 
hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng. 
đốc nhỏ lắp vừa kim. đốc to lắp vừa dây cho ăn. 

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. trong 
suốt. không chứa DEHP. không độc hại. không ảnh 
hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử 
dụng lại. 
- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. 
mềm. tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. không 
gây độc. không ảnh hưởng sức khỏe. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O) Cái 2.000 

                     

200.000  

                      

15.000.000  

               

2.000.000  

                   

7.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

629 5 Bông y tế Bông y tế Kg 260 
                     

728.000  
                      

54.600.000  
               

7.280.000  
                 

25.480.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

630 2 
Cảm biến lưu lượng cho 
máy thở Evita Cảm biến lưu lượng tương thích máy thở Evita Cái 50 

                     
660.000  

                      
49.500.000  

               
6.600.000  

                 
23.100.000  

 

631 

Vật tư 

theo 
máy 

Cảm biến oxy dùng cho 
máy thở Bennett 840 

Cảm biến oxy dùng cho máy thở tương thích máy 
Bennett 840  Cái 10 

                     
980.000  

                      
73.500.000  

               
9.800.000  

                 
34.300.000  

 

632 2 
Cảm biến oxy tương thích 
máy Evita Cảm biến oxy tương thích máy Evita Cái 40 

                  
3.784.000  

                    
283.800.000  

             
37.840.000  

               
132.440.000  

 

633 3 
Cảm biến theo dõi độ mê sử 
dụng cho người lớn/trẻ em 

Cảm biến theo dõi độ mê sử dụng cho người lớn. có ≥ 
4 kênh hoạt động. số điện cực hoạt động  ≥  4 (R1. 
R2. L1. L2). điện cực nối đất CB. điện cực tham 

chiếu CT. thời gian sử dụng  ≥ 24 giờ. không chứa 
mủ cao su tự nhiên Cái 50 

                     
750.000  

                      
56.250.000  

               
7.500.000  

                 
26.250.000  

 

634 4 
Cáp đo EtCO2 qua nội khí 
quản Cáp đo EtCO2 qua nội khí quản Cái 20 

                     
300.000  

                      
22.500.000  

               
3.000.000  

                 
10.500.000  

 

635 1 
Cáp nối cảm biến SpO2. 
chiều dài ≥ 1m Cáp nối cảm biến SpO2. chiều dài ≥ 1m Sợi 5 

                     
402.380  

                      
30.178.500  

               
4.023.800  

                 
14.083.300  

 

636 4 
Chạc 3 dịch truyền có dây 
nối 10cm 

Chạc 3 dịch truyền có dây nối 10cm. Chạc 3 có khóa 
xoay 360 độ thuận tiện. thể tích đuổi khí 0.8ml. Tiệt 
khuẩn Cái 200 

                       
64.000  

                        
4.800.000  

                  
640.000  

                   
2.240.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

637 6 Dầu bôi trơn dụng cụ Dầu bôi trơn dụng cụ Chai 3 
                     

102.000  
                        

7.650.000  
               

1.020.000  
                   

3.570.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 
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Nôp̣ hàng 
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638 4 Dây bơm đo áp lực 

Dây bơm đo áp lực. Vật liệu làm bằng PVC. Nylon/ 
Polyurethane;  Chịu áp lực từ 500-1200 PSI (tùy mã 
sản phẩm) với nhiều màu sắc khác nhau để dễ phân 
biệt. giúp tăng tính an toàn và giảm thời gian thủ 

thuật.  Chiều dài: 25. 51. 76. 122. 152. 183 cm  Cái 250 

                  

1.155.000  

                      

86.625.000  

             

11.550.000  

                 

40.425.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

639 3 Dây cố định nối khí quản Dây cố định nối khí quản Bộ 1.000 
                  

1.080.000  
                      

81.000.000  
             

10.800.000  
                 

37.800.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

640 5 Dây garo Dây garo Cái 600 
                       

38.400  
                        

2.880.000  
                  

384.000  
                   

1.344.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

641 5 
Dây hút dịch phẫu thuật tiệt 
trùng (8mmx1m) 

Kích thước: 1m. đường kính ống 8mm. chất liệu nhựa 

PVC trắng trong nguyên chất. có hai đầu nối. kích 
thước 28mm. đóng gói tiệt trùng Sợi 2.100 

                     
294.000  

                      
22.050.000  

               
2.940.000  

                 
10.290.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

642 5 
Dây hút dịch tiệt trùng 
10mm x 2m 

Dây hút dịch phẫu thuật Ø 10 x 2m  
(Có 1 đầu tuýp. tiệt trùng khí E.O. đóng gói 2 lớp bao 
giấy & nylon) Sợi 2.000 

                     
680.000  

                      
51.000.000  

               
6.800.000  

                 
23.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

643 6 Dây máy gây mê co giãn 

Dây làm bằng vật liệu PE. Gồm: 2 ống trong suốt. 1 
đầu nối xoay luerlock cong 90 độ (22F/15F). 1 co nối 

chữ Y. 4 co nối thẳng Cái 150 

                     

270.000  

                      

20.250.000  

               

2.700.000  

                   

9.450.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

644 3 Dây máy gây mê co giãn 

- 01 dây thở 2 nhánh loại co giãn được đường kính 
22mm dài 1.5 mét 
- 01 co nối chữ L có cổng đo ETCO2 
- Kháng trở dòng mức 60 lít/ phút khi ống giãn : 2.0 
(mbar) 
- Chất liệu sp: PP. TPE  Cái 150 

                     
261.000  

                      
19.575.000  

               
2.610.000  

                   
9.135.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

645 6 

Dây oxy hai nhánh người 

lớn 

Kích cỡ: Người lớn 
- 2 nhánh. nhựa PVC pha silicone trung tính. không 
gây kích ứng. màu xanh ve chai nhạt. dài 210cm; 
lòng dây hình sao đ.k 6mm. đầu luồn mũi bằng 
silicon. 
- Cong mềm mại tiếp xúc vùng mũi bệnh nhân không 
gây khó chịu. có giá đỡ. đầu nối đa năng. đóng gói vô 
trùng từng cái. 

Hoặc tương đương Cái 1.500 

                     

270.000  

                      

20.250.000  

               

2.700.000  

                   

9.450.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

646 3 
Dây oxy hai nhánh người 
lớn 

Dây oxy hai nhánh người lớn có chiều dài min. 
200cm Cái 1.500 

                     
486.000  

                      
36.450.000  

               
4.860.000  

                 
17.010.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

647 3 
Điện cực dán dùng cho 
người lớn  

Bản cực dán dùng shock cố vấn theo dõi ECG tạo 
nhịp dùng cho người lớn cặp 50 

                  
1.200.000  

                      
90.000.000  

             
12.000.000  

                 
42.000.000  
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648 3 
Điện cực dán dùng cho trẻ 
em  

Bản cực dán dùng shock cố vấn theo dõi ECG tạo 
nhịp dùng cho trẻ em. Sử dụng với màn hình theo 
dõi/ máy khử rung tim bằng tay. thời hạn sử dụng tối 
thiểu 12 tháng. Chiều dài dây dẫn 24'' Bộ 20 

                     
480.000  

                      
36.000.000  

               
4.800.000  

                 
16.800.000  

 

649 3 

Điện cực dán người lớn loại 
dùng 1 lần dùng trong đo 
điện tim 

Điện cực dán người lớn loại dùng 1 lần dùng trong đo 
điện tim Cái 140.000 

                  
5.320.000  

                    
399.000.000  

             
53.200.000  

               
186.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

650 3 Điện cực đo điện tim 

Thiết kế hình chữ nhật. nền xốp. mềm mại. 
Nút điện cực bằng vật liệu thép không rỉ. chất lượng 
cao. dẫn truyền tín hiệu tốt. 

Gel dính keo Acrylate. có độ dính tốt. 
Kích thước: 3.7 cm x3.3 cm. 
Hoặc tương đương Miếng 50.000 

                  
2.600.000  

                    
195.000.000  

             
26.000.000  

                 
91.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

651 

Vật tư 
theo 
máy  Điện cực sốc tim người lớn Điện cực sốc tim người lớn dùng cho máy sốc Philips Cặp 15 

                     
225.000  

                      
16.875.000  

               
2.250.000  

                   
7.875.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

652 3 
Gel bôi đo điện tim 250ml 
hoặc tương đương 

- Kích cỡ: 250ml (260gr) 
- Gel hòa tan không chứa muối. không dính nhầy. 

không gây dị ứng. đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng 
đồng màu. dẫn truyền tín hiệu tốt. Lượng gel trong 
bình 250ml (260gr). 
- Sử dụng với tất cả các loại máy đo điện tim Tuýp 120 

                       
62.400  

                        
4.680.000  

                  
624.000  

                   
2.184.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

653 3 
Gel bôi siêu âm 5l hoặc 
tương đương 

- Kích cỡ: 5l/ bình 
- Gel hòa tan không chứa muối. không dính nhầy. 
không gây dị ứng. đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng 
đồng màu. độ nhớt 80.000cp (80.000 RPMS. STD 

18º). dẫn truyền tín hiệu tốt và tốc độ truyền nhanh 
(1.48).  
- Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm Bình 80 

                     
400.000  

                      
30.000.000  

               
4.000.000  

                 
14.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

654 6 
Gel bôi trơn K-Y 82g hoặc 
tương đương 

 Gel bôi trơn vô khuẩn. tan trong nước. trong suốt. 
được thiết kế để không gây kích ứng. Phù hợp sử 
dụng trong điện liệu pháp. kỹ thuật soi bàng quang. 
thăm khám bằng tay … Tube 250 

                     
500.000  

                      
37.500.000  

               
5.000.000  

                 
17.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

655 6 
Giấy đo điện tim cuộn 3 
chuyển đạo Giấy in kết quả điện tim 3 kênh 63mm x 30m Cuộn 210 

                     
176.400  

                      
13.230.000  

               
1.764.000  

                   
6.174.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Phân 

nhóm 

theo 

TT 14 

Tên hàng hóa mời thầu Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 
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656 5 

Giấy in dùng cho máy đo 
điện tim daṇg cuôṇ P210 x 
25R 

Giấy in dùng cho máy đo điện tim dạng cuộn P210 x 
25R Cuộn 350 

                  
2.450.000  

                    
183.750.000  

             
24.500.000  

                 
85.750.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

657 3 
Giấy siêu âm UPP 110S 
hoặc tương đương 

- Kích cỡ: 110mm x 20m tương thích máy siêu âm 
Sony 110S . màu trắng đen 
- Làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn 
ECHA. không chứa clo & cacbon. giấy 5 lớp. bóng. 
kháng nước cao. bền màu. in rõ nét (>5 năm) 
- In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt 
quãng). đường kẻ rõ nét không quá trơn láng nhưng 
không quá nhám làm hao mòn kim. đúng kích cỡ Cuộn 800 

                  
2.880.000  

                    
216.000.000  

             
28.800.000  

               
100.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

658 3 
Hệ thống hút đàm nhớt ở 
người lớn có van Hệ thống hút đàm nhớt ở người lớn có van Cái 200 

                     
144.000  

                      
10.800.000  

               
1.440.000  

                   
5.040.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

659 3 

Hộp bảo vệ dùng bảo vệ các 
khóa chia ba được kết nối 
với nhau (từ 2-3 khóa) 

Hộp bảo vệ dùng bảo vệ các khóa chia ba được kết 
nối với nhau (từ 2-3 khóa) Bộ 100 

                     
174.000  

                      
13.050.000  

               
1.740.000  

                   
6.090.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

660 3 Hộp bảo vệ khóa 3 ngã  

Hộp bảo vệ khóa 3 ngã (softbox) giúp ngăn ngừa 

nhiễm trùng các ống thông. khóa chia ba hoặc các 
khớp nối dây truyền dịch. Bộ 7.000 

                  
6.160.000  

                    
462.000.000  

             
61.600.000  

               
215.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

661 3 Keo cầm máu  Keo cầm máu hỗn hợp Gelatin. Thrombin CaCl2 Bộ 15 
                  

2.310.000  
                    

173.250.000  
             

23.100.000  
                 

80.850.000  
 

662 3 Keo dán sinh học. 4ml 

Keo dán sinh học 2 thành phần PEG. dung dịch pha 
loãng hydrogen chlorid. canxi phosphate và canxi 
carbonate. 4ml Hộp 20 

                  
3.800.000  

                    
285.000.000  

             
38.000.000  

               
133.000.000  

 

663 4 Kẹp da có chứa 35 kim bấm  

Dụng cụ khâu da cỡ vừa. dùng trong đóng da. gồm 35 
ghim đường kính 5.7mm x 3.9mm bằng thép không 
gỉ. với thiết kế cửa sổ nhìn trong suốt. dễ dàng thao 
tác Cái 60 

                     
420.000  

                      
31.500.000  

               
4.200.000  

                 
14.700.000  

 

664 3 Khăn trải giấy có lỗ 

Khăn có kích thước 50cm x 50cm có lỗ tròn 7cm. vải 
không dệt. không thấm nước. chống thấm cồn. chống 
tĩnh điện.  cái 1.800 

                     
360.000  

                      
27.000.000  

               
3.600.000  

                 
12.600.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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yêu cầu 
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Bảo đảm dư ̣

thầu 
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665 3 
Khoá ba ngã có dây dài 
100cm 

Không bị rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo. 
- Chịu được áp lực dưới 2 bar.  
- Dây nối dài 100cm.  
- Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với kim luồn tĩnh 
mạch ngoại biên hay trung tâm. hay một hệ thống 

truyền tĩnh mạch.  
- Thể tích mồi 6.4ml 
- Thời gian sử dụng 96 giờ 
- Không có chất phụ gia DEHP . thay thế bằng DEHT 
an toàn 
Hoặc tương đương Cái 15.000 

                  
8.700.000  

                    
652.500.000  

             
87.000.000  

               
304.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

666 6 
Khóa ba ngã có dây nối 
50cm 

Các đầu khóa trong suốt. Cho áp suất lên tới 4.5 bar. 
Xoay 360 độ. Mũi tên trên tay cầm giúp xác định 

hướng dòng chảy. Các đầu nối vát 6% bảo đảm 
không rò rỉ. Thể tích mồi: 6.5-7ml/met. Đường kính 
trong: 2.7- 3.3mm. đường kính ngoài: 4 - 4.5mm. 
Chiều dài dây nối: ≥ 50cm Cái 1.700 

                     
249.900  

                      
18.742.500  

               
2.499.000  

                   
8.746.500  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

667 6 Khoá ba ngã không dây 

Chống nứt gãy. rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay 
các loại thuốc. Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với 
kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm. hay 

một hệ thống truyền tĩnh mạch. Thời gian sử dụng 
96h. Vật liệu polyamide Cái 6.000 

                     
480.000  

                      
36.000.000  

               
4.800.000  

                 
16.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

668 1 Khoá ba ngã không dây  

Chống nứt gãy. rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay 
các loại thuốc. Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với 
kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm. hay 
một hệ thống truyền tĩnh mạch. Thời gian sử dụng 
96h. Vật liệu polyamide Cái 7.000 

                  
1.540.000  

                    
115.500.000  

             
15.400.000  

                 
53.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

669 3 
Lọc 3 chức năng người lớn 
có cổng đo CO2 

Phin lọc vi khuẩn/vi rút và HME. Bộ lọc sơi tích điện 
tĩnh điện (điện tích âm và dương). màng lọc lưới mịn 
(foam). hiệu quả lọc cao 99.9999% (kích thước hạt 
<2micron) mà không ngăn cản dòng chảy cao. Không 
chứa latex 
Co nối 22F15M. 22M15F 
Hoặc tương đương Cái 800 

                     
880.000  

                      
66.000.000  

               
8.800.000  

                 
30.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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670 3 
Lọc 3 chức năng người lớn 
có cổng đo CO2 

Kháng trở dòng khí tai mức 60L/phút : 2.1cm H20 . 
mức 30L/phút: 0.8cm H20. Loại lọc :  electrostatic ( 
tĩnh điện). Khả năng lọc khuẩn: > 95%. Khả năng lọc 
vi rút corona : > 95%.  Thể tích nén : 55-60ml. Thể 

tích phổi nhỏ nhất : > 200ml. Độ ẩm trao đổi ở mức 
VT 500ML  : 29.5 mg/ lít. Co nối:  22M/15F- 
22F/15M. Có cổng đo ETCO2 Cái 700 

                     
700.000  

                      
52.500.000  

               
7.000.000  

                 
24.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

671 2 
Lọc ẩm Drager MP01750 
hay tương đương Lọc ẩm Drager MP01750 hay tương đương Cái 150 

                     
195.000  

                      
14.625.000  

               
1.950.000  

                   
6.825.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

672 3 
Lọc khuẩn một chức năng 
người lớn có cổng đo CO2 

Kháng trở dòng khí tai mức 60L/phút : 1.9cm H20 . 

mức 30L/phút: 0.9cm H20. Loại lọc :  electrostatic ( 
tĩnh điện). Khả năng lọc khuẩn: > 95%. Khả năng lọc 
vi rút corona : > 95%. Thể tích nén : 60-65ml. Thể 
tích phổi nhỏ nhất : > 200ml. Co nối:  22M/15F- 
22F/15M. Có cổng đo ETCO2 Cái 500 

                     
300.000  

                      
22.500.000  

               
3.000.000  

                 
10.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

673 3 Lọc vi sinh cho điều áp hút Lọc vi sinh cho điều áp hút Cái 3.600 
                  

5.040.000  
                    

378.000.000  
             

50.400.000  
               

176.400.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

674 3 Lọc vi sinh có cổng đo CO2 

Lọc khuẩn một chức năng người lớn có cổng đo CO2 

(Lọc vi sinh có cổng đo CO2 người lớn). Hiệu quả 
lọc >  95%. có cổng đo CO2. vỏ ngoài bằng nhựa bo 
tròn. co 22M/15F - 22F/15M. khoảng không 66ml. 
trọng lượng 32g. Lực cản 30L/phút là 1.2cmH2O. thể 
tích khí lưu thông tối thiểu 198ml. tiệt trùng.  Cái 2.000 

                  
2.800.000  

                    
210.000.000  

             
28.000.000  

                 
98.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

675 3 
Lọc vi sinh cổng đo CO2 trẻ 
em 

Lọc 1 chức năng trẻ em ( Lọc vi sinh cổng đo CO2 
trẻ em). Hiệu quả lọc > 95%. có cổng đo CO2. vỏ 
ngoài bằng nhựa bo tròn. co 22M/15F - 22F/15M. 

khoảng không 25ml. trọng lượng 20g. Lực cản 
30L/phút là 1.9cmH2O. thể tích khí lưu thông tối 
thiểu 75ml. tiệt trùng.  Cái 1.500 

                  
1.050.000  

                      
78.750.000  

             
10.500.000  

                 
36.750.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

676 3 
Lọc vi sinh trao đổi ẩm. có 
cổng đo CO2 

Lọc 3 chức năng người lớn có cổng đo CO2. Lọc 
khuẩn và trao đổi ẩm (người lớn. hiệu quả lọc > 
95%). có cổng đo CO2. vỏ ngoài bằng nhựa bo tròn. 
co 22/15F - 22F/15M. (người lớn: khoảng không 

66ml. trọng lượng 41g. lực cản 30L/phút là 
1.4cnH2O. độ ẩm 33.6mg/lít khí. thể tích khí lưu 
thông tối thiểu 198ml).  Cái 500 

                     
300.000  

                      
22.500.000  

               
3.000.000  

                 
10.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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677 6 

Mặt nạ bảo vệ N95 hoặc 

tương đương 

Không có chất liệu làm từ cao su thiên nhiên. Đạt tiêu 
chuẩn NIOSH N95 hoặc tương đương. có thanh điều 
chỉnh độ kín ở mũi. Hiệu suất lọc hạt PFE ≥ 95% đối 
với các hạt bụi mịn có kích thước 0.3µm trở lên. 

Tiêu chuẩn FDA. ISO 22000 Cái 20.000 

                

12.000.000  

                    

900.000.000  

           

120.000.000  

               

420.000.000  

Nôp̣ hàng 

mẫu 

678 6 
Mặt nạ Oxy có túi dự trữ 
khí người lớn 

Chất liệu: PP PVC. Elastic. Aluminium.  Có 1 van 1 
chiều ngay đầu vào ngăn thở lại khí CO2. Co nối với 
dây oxy xoay được 360 độ.Thể tích túi oxy: 1 lít. 
Kích cỡ túi oxy : dài ≥ 200mm. rộng : 155-160mm. 
Dây oxy dài ≥2m Cái 300 

                     
210.000  

                      
15.750.000  

               
2.100.000  

                   
7.350.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

679 3 
Mặt nạ Oxy có túi dự trữ 
khí người lớn 

Chất liệu: PP PVC. Elastic. Aluminium.  Có 1 van 1 
chiều ngay đầu vào ngăn thở lại khí CO2. Co nối với 
dây oxy xoay được 360 độ.Thể tích túi oxy: 1 lít. 
Kích cỡ túi oxy : dài ≥ 200mm. rộng : 155-160mm. 
Dây oxy dài ≥2m Cái 300 

                     
390.000  

                      
29.250.000  

               
3.900.000  

                 
13.650.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

680 6 
Mặt nạ thở cho máy CPAP 
860 - Các cỡ Mặt nạ thở cho máy CPAP 860 - Các cỡ Cái 10 

                     
292.000  

                      
21.900.000  

               
2.920.000  

                 
10.220.000  

 

681 6 
Máy đo huyết áp cơ người 
lớn (máy) Máy đo huyết áp cơ người lớn (máy) Cái 5 

                       
41.600  

                        
3.120.000  

                  
416.000  

                   
1.456.000  

 

682 4 

Máy đo huyết áp điện tử 
HBP-1320 hoặc tương 
đương 

Phương pháp hiển thị: màn hình số LED. Công nghệ 
đo: đo dao động. Phương pháp đo: phương pháp bơm 
hơi động lực học tuyến tính. Phạm vi hiển thị huyết 
áp: từ 0-300 mmHg. Phạm vi đo huyết áp không xâm 
lấn: Huyết áp tâm thu: 60-250 mmHg; Huyết áp tâm 
trương: 40-200 mmHg. Nhịp tim: 40-200 lần/phút. 

Độ chính xác huyết áp hiển thị: áp suất ±3 mmHg 
hoặc 2%. Độ chính xác huyết áp không xâm lấn: lỗi 
đo tối đa ±5mHg. độ lệch chuẩn tối đa: ±8 mmHg. 
Độ chính xác của nhịp tim : ± 5%. Xả khí: xả khí tự 
động nhanh Chu vi bắp tay có thể đo: 12~50cm. 
Nguồn điện: AC100 ~ 240V 50/60 Hz Cái 20 

                  
3.000.000  

                    
225.000.000  

             
30.000.000  

               
105.000.000  

 

683 4 Nhiệt kế đo thân nhiệt 

Đo nhiệt độ ở miệng. nách hoặc hậu môn. Đo nhanh 

trong vòng 60 giây. Lưu nhớ kết quả đo lần trước. Có 
tín hiệu báo kết quả. Không thấm nước. Cái 60 

                     
120.000  

                        
9.000.000  

               
1.200.000  

                   
4.200.000  

 

684 6 Nút chặn kim luồn Nút chặn kim luồn Cái 5.000 
                     

150.000  
                      

11.250.000  
               

1.500.000  
                   

5.250.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

685 4 
Sensor đo SpO2 loại dùng 
một lần các cỡ 

Sensor đo SpO2 dạng dán dùng 1 lần cho trẻ sơ sinh 
từ 3-20kg. tương thích với máy Nellcor Cái 480 

                  
2.880.000  

                    
216.000.000  

             
28.800.000  

               
100.800.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 



 

240 

 

STT 

THÔNG TIN DANH MUC̣ HÀNG HÓA 
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686 

Không 
phân 
nhóm Tăm bông y tế tiệt trùng Tăm bông y tế tiệt trùng ≤3mm Que 120.000 

                     
720.000  

                      
54.000.000  

               
7.200.000  

                 
25.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

687 5 Tạp dề y tế Tạp dề y tế Cái 6.500 
                     

455.000  
                      

34.125.000  
               

4.550.000  
                 

15.925.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

688 3 
Test sinh học Attest hay 
tương đương Chỉ thị sinh học cho kết quả nhanh 03 giờ Ống 200 

                     
320.000  

                      
24.000.000  

               
3.200.000  

                 
11.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

689 1 Thanh trượt đầu dò siêu âm 
Dụng cụ trượt dùng cho dụng cụ siêu âm lòng mạch 
của máy ILAB Cái 20 

                  
1.008.000  

                      
75.600.000  

             
10.080.000  

                 
35.280.000  

 

690 4 
Túi cho ăn 500ml kèm dây 
truyền 

Túi cho ăn 500ml kèm dây truyền - Dùng cho máy 
nuôi ăn Sentinel Plus Cái 150 

                     
300.000  

                      
22.500.000  

               
3.000.000  

                 
10.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

691 6 

Túi cho ăn trọng lực (túi 
chứa thức ăn nhỏ giọt 
thường) 

Chất liệu polyethylen trong suốt không thấm nước. 
không chứa DEHP. có kèm dây truyền. cổng nối tiêu 
chuẩn Cái 200 

                     
340.000  

                      
25.500.000  

               
3.400.000  

                 
11.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

692 4 Túi đựng nước thải  Túi đựng nước thải thể tích 10L  Cái 50 
                     

380.000  
                      

28.500.000  
               

3.800.000  
                 

13.300.000  
Nôp̣ hàng 

mẫu 

693 6 
Túi đựng nước tiểu thể tích 
2350ml 

Tổng dung tích 2350ml: 01 bình nhỏ 350ml và 01 túi 
2000ml: bình nhỏ 350ml có vạch chia chi tiết. dưới 
50ml có vạch chia mỗi vạch cách nhau 1ml để kiểm 
tra chính xác lượng nước tiểu. khi đầy bình nhỏ 
350ml. nước tiểu sẽ tự động chảy qua túi lớn 2000ml. 
Túi có chiều ngang rộng. tránh tiếp xúc với sàn. giảm 
nguy cơ gây gây nhiễm khuẩn. Thiết kế sản phẩm có 
dây treo. tay vòi cho việc khóa/mở.  kẹp để giữ túi. 

cửa để lấy mẫu. Kích thước: 2350ml- L1600mm. 
2350ml-L1200mm Cái 20 

                     
140.000  

                      
10.500.000  

               
1.400.000  

                   
4.900.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

694 3 Túi máu rỗng 

Túi máu rỗng không dịch 300ml (có kích thước chiều 
cao/chiều ngang tỉ lệ 1.15. Dây dài 50cm. bảo đảm 
hàn và ngắt ra được 6 đoạn dây) Cái 100 

                     
120.000  

                        
9.000.000  

               
1.200.000  

                   
4.200.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

695 6 Túi nước tiểu có dây treo 

- Kích cỡ: 2000ml 

- Túi/dây dẫn bằng nhựa PVC. không chứa latex; túi 
được hàn 2 đường chắc chắn. túi chứa 2000ml có 
chia vạch. nặng 40gr. có dây treo túi 
Hoặc tương đương Cái 1.500 

                     
240.000  

                      
18.000.000  

               
2.400.000  

                   
8.400.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

696 5 Túi nước tiểu có dây treo  

Dung tích 2000ml. có bảng ghi thông tin bệnh nhân; 
Van xả thoát đáy chữ T. gồm 2 loại có quai treo và 
không có quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO.  Cái 2.500 

                     
300.000  

                      
22.500.000  

               
3.000.000  

                 
10.500.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 
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Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

Bảo đảm dư ̣

thầu 

(VND) 

Doanh thu  

(VND) 

Nguồn lưc̣ tài 

chính 

(VND) 

Hơp̣ đồng 

tương tư ̣ 

(VND) 

697 5 
Vòng đeo tay cho bệnh 
nhân người lớn 

Vòng đeo tay ghi tên bệnh nhân người lớn  
Màu sắc: 03 màu khác nhau Cái 30.000 

                  
1.200.000  

                      
90.000.000  

             
12.000.000  

                 
42.000.000  

Nôp̣ hàng 
mẫu 

 

Tổng côṇg: 697 măṭ hàng. 
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