
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BVĐK-VTTBYT 
V/v mời kiểm tra, sửa chữa thiết bị y 

tế, báo giá phụ kiện (nếu có) 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có một số thiết bị y tế bị hư hỏng (có 

phụ lục đính kèm) do không có tài liệu sửa chữa chi tiết, đào tạo chuyên sâu; không 

có dụng cụ chuyên dụng, phụ kiện thay thế nên không tự khắc phục được.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình mời các công ty, đơn vị có khả năng, năng 

lực về kiểm tra, cung cấp thông tin, báo giá cho một, một số hoặc tất cả thiết bị đang 

bị hư hỏng nêu trên.  

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm: Hồ sơ năng lực (giấy đăng ký kinh doanh có 

ngành nghề phù hợp, bằng cấp chuyên môn của người sửa chữa, ...); Biên bản kiểm 

tra kỹ thuật (nếu có); Giấy báo giá hoặc bản chào giá hoặc thư chào giá,... có chữ ký, 

họ tên, chức danh của người đại diện, đóng dấu của đơn vị báo giá và ghi rõ thời 

điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 30 ngày), các điều khoản thương mại, 

bảo hành, ... 

Địa chỉ liên hệ công tác, nhận tài liệu, báo giá: phòng Vật tư - Thiết bị y tế, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (điện thoại: 0229.3500.933). 

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho 

các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu. 

Rất mong sự hợp tác của các công ty, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng CTXH (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Chính Chuyên 
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC TTB Y TẾ CẦN KIỂM TRA, SỬA CHỮA 

(Kèm theo Thư mời số           /BVĐK-VTTBYT ngày        tháng      năm 2022  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)  

Số 

TT 
Tên thiết bị y tế Tình trạng hiện tại Đơn vị 

Số 

lượng 

1  Hệ thống chụp răng toàn 

cảnh kỹ thuật số 

- Model: CS 8000 C 

- Hãng sản xuất: Carestream 

Khi chụp, máy báo lỗi E04, không sử 

dụng được. 

Hệ 

thống 

01 

2  Máy chụp X-quang cao tần 

treo trần 

- Model: Multix Top/ Vertix 

- Hãng sản xuất: Siemens 

Khi chụp X quang, màn hình hiển thị 

lỗi “Err 402/ 080”, không sử dụng 

được. 

Cái 01 

3  Máy điện tim holter kèm 

máy tính 

- Bộ phận hư hỏng: Đầu ghi 

điện tim DigiTrak XT 

- Hãng sản xuất: Philips 

03 đầu ghi điện tim không hiển thị tín 

hiệu điện tim, không kết nối được với 

máy tính để đọc, ghi dữ liệu. Cáp kết 

nối vào bo mạch chính đã bị xơ cứng, 

nứt gãy vị trí uốn cong. 

Cái 01 

4  Máy đo bão hoà oxy cầm 

tay 

- Model: BT-710 

- Hãng sản xuất: Bistos 

Khi bật máy lên sử dụng cảm biến 

không đo được 

Cái 01 

5  Dao mổ điện cao tần 

-Model: VIO 300 S 

-Hãng sản xuất: Erbe 

Khi người vận hành sử dụng dao mổ 

điện bàn đạp chân không kết nối được 

với máy 

Cái 01 

6  Máy thở 

-Model: Puritan Bennett 980 

-Hãng sản xuất: Covidien 

Máy báo lỗi “Ventilator inoperative 

replace ventilator" không sử dụng được 

Cái 01 

7  Máy thở 

-Model: Savina 

-Hãng sản xuất: Draeger 

Khi người vận hành bật máy sử dụng 

màn hình không sáng, không hiển thị 

các thông số, máy không sử dụng được 

Cái 01 

8  Máy khoan cưa sọ não 

-Model: Velocity Alpha 

-Hãng sản xuất: Adeor 

Đầu lắp mũi cắt sọ SN: 00288 và SN: 

00158 khi sử dụng lưỡi cắt bị lắc không 

cắt được 

Cái 01 

9  Nguồn sáng Laser/LED-

hybrid (thuộc hệ thống 

phẫu thuật nội soi 3 chip 

full hd) 

- Model (mã) phụ tùng: ML-

L (ARISTO L3)  

-Hãng sản xuất: MGB 

Khi bật máy đèn không sáng, không sử 

dụng được 

Cái 01 
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Số 

TT 
Tên thiết bị y tế Tình trạng hiện tại Đơn vị 

Số 

lượng 

10  Monitor theo dõi bệnh 

nhân 

-Model: Efficia CM120 

-Hãng sản xuất: Philips 

Goldway (Shenzhen) 

Industrial., Inc 

Khi bật máy có âm thanh báo, đèn 

nguồn sáng nhưng màn hình không hiển 

thị 

Cái 01 

11  Monitor theo dõi bệnh 

nhân 

-Model: IntelliVue MP20 

-Hãng sản xuất: Philips 

Khi bật máy, đèn báo nguồn sáng 

nhưng màn hình không hiển thị gì, máy 

phát ra âm thanh báo động. Máy không 

sử dụng được 

Cái 01 

12  Máy siêu âm mắt 

-Model: UD-6000 

-Hãng sản xuất: Tomey 

Khi sử dụng đầu dò B vùng thăm khám 

không hiển thị gì. Máy không sử dụng 

được 

Cái 01 

13  Máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động 

- Hãng sản xuất: Beckman 

Coulter 

Thường xuyên gặp tình trạng: không 

hút cạn nước trong giàn cuvet, nước 

tràn lên bề mặt trạm rửa, báo lỗi Error 

3027 dừng hoạt động đột ngột 

Cái 02 
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PHỤ LỤC 2. DANH MỤC PHỤ KIỆN MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số           /BVĐK-VTTBYT ngày     tháng    năm 2022  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)  

Số 

TT 
Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Xy lanh hóa chất 

(Xylanh R (R Syring)) 

Tương thích hoàn toàn với Máy phân tích 

sinh hóa tự động (Model: AU 680, Hãng 

sản xuất: Beckman Coulter) 

Cái 02 

2 Xy lanh bệnh phẩm 

(Xylanh S (S Syring)) 

Tương thích hoàn toàn với Máy phân tích 

sinh hóa tự động (Model: AU 680, Hãng 

sản xuất: Beckman Coulter) 

Cái 02 

3 Màng bơm chân không 

(Diaphragm) 

Tương thích hoàn toàn với Máy phân tích 

sinh hóa tự động (Model: AU 680, Hãng 

sản xuất: Beckman Coulter) 

Bộ 01 

4 Van cấp áp lực âm cho 

dàn rửa (Solenoid Valve) 

Tương thích hoàn toàn với Máy phân tích 

sinh hóa tự động (Model: AU 680, Hãng 

sản xuất: Beckman Coulter) 

Cái 04 
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