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THÔNG b á o

v ề  việc mời cung cấp Báo giá các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn 
và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có nhu cầu mua sắm, cải tạo, sửa chữa các trang 
thiêt bị phục vụ cho công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Tiệp, cụ thể như sau:

Nay thông báo đến Quý công ty kinh doanh quan tâm gửi báo giá các danh mục 
hàng hóa của đơn vị mình theo đúng lĩnh vực hàng hóa trên

Thời gian nhân báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngàyJũ  tháng ể 
năm 2022

Địa điểm nộp: Tổ mua sắm số 3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Địa chỉ: sổ 1 đường Nhà Thường -  phường Cát Dài -  quận Lê Chân -  Hải Phòng
Điện thoại: 02253.712507

TỔ MUA SẮM SÓ 3 
PHỤ TRÁCH

Lê Thanh Hảo



PHỤ LỤC THÔNG BÁO

TRANG BỊ BÀN LÀM VIỆC, GIÁ CHIA THƯÓC, TỦ BÀN TRẠM VẬN 
CHUYỂN MẪU CHO CÁC KHOA PHÒNG

(Kèm theo Thông bảo ngày J  L thảng b năm 2022)

stt Nội dung Đơn vị Số lượng

1

Bàn làm việc loại chân sắt, mặt gỗ cho các khoa, 
phòng:
- Kích thước: 1,2*0,7*0,75m
- Chất liệu: Bàn chân sắt son tĩnh điện, mặt gồ công 
nghiệp phủ laminate cao cấp dày 25mm
- Cấu tạo: Bàn hình chữ nhật, có chân, yếm, chân 

tăng chỉnh độ cao, son màu ghi
- Kiếu dáng: được thiết kế theo mẫu bàn Hòa Phát
- Số lượng: 18 cái
- Vị trí:
+ Khoa Bệnh nhiệt đới - Cơ sở 2; số lượng: 10 cái 
(Đon nguyên Thần kinh 06 cái; Phòng phát thuốc điều 
trị Covid: 02 cái; Đon nguyên tầng 4: 02 cái)
+ Khoa Nội Cơ xương khóp; số lượng: 02 cái 
+ Phòng Điều dưỡng (Vị trí lấy mẫu tại đài phun 
nước); số lượng: 01 cái
+ Phòng Hành chính (Tổ ô tô); số lượng: 01 cái 
+ Khoa Ví sinh (Lấy mẫu tại cổng số 3); số lượng:
01 cái
+ Khoa Ngoại Tổng họp (Khoa di chuyển lên tầng 
10): Số lượng: 03 cái

Cái 18

2

Bàn làm việc loại Inox
-Kích thước: 1,2*0,7*0,75m
- Chất liệu: Inox 304
- Vị trí: Đon nguyên Hồi sức tầng 4 - Khu nhà 10 

tầng.
- Số lượng: 06 cái (Khu điều trị: 03 cái; Khu nhân 

viên: 03 cái)

Cái 6

3

Giá chia thuốc tủ bảo quản thuốc
- Vât liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin dày 
15-20mm
- Kích thước: 0,9*0,4*0,15m
- Số lượng: 02 cái
- Vị trí: Đon nguyên Thần kinh (01 cái); Đơn nguyên 

Tầng 4 (01 cái) - Tủ thuốc Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở 
An Đồng

Cái 2



4

Bàn làm việc: Loại 1 chỗ ngồi
- Kích thước (DxRxC): 1,2*0,7*0,75m
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin,
- Cấu tạo: Mặt bàn, hồi, hậu bàn dày 15-20mm. Bàn 
được thiết kế mặt liền chân bàn ghép hộp. Chân bàn 
ghép hộp, có tủ để đồ, có ngăn kéo. Phụ kiện: Ray , 
bản lề, tay nắm, khoá.
- Vị trí: Phòng Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình-thẩm 
mỹ
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Cái 1

5

Tháo dỡ, sửa chữa, di chuyển, lắp đặt bàn làm việc, 
bàn giao ban, giá để hồ sơ bệnh án, tài liệu tại các 
Đơn nguyên hồi sức Tầng 3, tầng 4, tầng 5 - Khu điều 
trị 10 tầng Cơ sở An Đồng.

Công 15

6

Tủ trạm vận chuyến mẫu trung tâm:
- Kích thươc (DxRxC): 0,78*0,78*2,52m
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin. Có 
cánh tủ mở bản lề.
- Vị trí: Trung tâm xét nghiệm đa khoa - Cơ sở An 
Đồng
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Cái 1

7

Bàn trạm vận chuyển mẫu trung tâm:
- Kích thước: (DxRxC): 2,3*0,8*0,75m
- Vật liệu: Khung hộp Inox 304 KT: 30x30x21y, mặt 
đá Granite trắng cao cấp. Chia các cánh bàng Gồ công 
nghiệp MDF phủ Melamin, mở bản lề.
- Vị trí: Trung tâm xét nghiệm đa khoa - Cơ sở An 

Đồng
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Cái 1

8

õp  gỗ lung bàn đặt máy xét nghiệm:
- Kích thước: (DxC) 0,65*9,5m
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin; Dày 
15mm
- Vị trí: Trung tâm xét nghiệm đa khoa - Cơ sở An 

Đồng
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt.

m2 6,175


