
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày /H tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO
v ề  việc mời cung cấp Báo giá các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn 

và chăm sóc nguôi bênh tai Bênh viên Hữu Nghi Viêt Tiêp
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có nhu cầu mua sắm các trang thiết 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 đcm vị mình theo đúng lĩnh vực hàng hóa trên

Thời gian nhân báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày tháng 9 
năm 2022

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

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

TỐ MƯA SẮM SÓ 3 
PHỤ TRÁCH

Lê Thanh Hảo



PHỤ LỤC THÔNG BÁO

TRANG BỊ BÀN QUẦY TIẾP ĐÓN, BÀN LÀM VIỆC, BÀN GIAO BAN, GIÁ 
TỦ ĐẺ HỒ Sơ BỆNH ÁN TÀI LIỆU, TỦ THAY QUẦN Á o CHO CÁC KHOA 

BỆNH NHIỆT ĐỚI - c ơ  SỞ AN ĐỒNG, KHOA NGOẠI 7, KHOA CHẨN 
ĐOÁN HÌNH ẢNH, KHOA GIẢI PHẪU BẸNH LÝ

(Kèm theo Thông báo ngày )  tháng 9 năm 2022)

stt Nội dung Đon vị Số lượng

1 Khoa Bệnh nhiệt đới - Cơ sở An Đồng

1.1

Quầy tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân: Loại để máy tính 
làm việc
- Kích thước (DxRxC): 2,0*0,6*l,15m
- Số lượng: 01 cái
- Vị trí lắp đặt: Tầng 1 - Khoa BNĐ - Cơ sở An Đồng
- 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 khay bàn phím, giá để CPU máy tính, có 
tủ để đồ, ngăn kéo. Phụ kiện: Ray , bản lề, tay nắm, 
khoá.

- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 1

1.2

Bàn tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân: Loại đế tiếp đón 
hướng dẫn bệnh nhân
- Kích thước (DxRxC): 2,l*0,6*0,75m
- Số lượng: 01 cái
- Vị trí lắp đặt: Tầng 1 - Khoa BNĐ - Cơ sở An Đồng
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin,
- Cấu tạo: Mặt bàn, hồi, hậu bàn dày 15-20mm. Bàn 
được thiết ké mặt liền chân bàn ghép hộp. Chân bàn 
ghép hộp, có tủ để đồ, ngăn kéo. Phụ kiện: Bản lề, tay 
nắm, khoá.

- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 1

1.3

Bàn làm việc loại 1 (Bàn để máy tính):
- Kích thước (DxRxC): 2,1 *0,6*0,75m
- Số lượng: 03 cái
- Vị trí lắp đặt: Phòng Giao ban - Tầng 2, Khoa BNĐ 

Cơ sở An Đồng.
- 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. Có các vách 
ngăn làm cabin riêng biệt. Chân bàn ghép hộp, có tủ đế 
đồ, có ngăn kéo. Phụ kiện: Ray , bản lề, tay nắm, khoá.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 3



1.4

Bàn làm việc loại 2 (Bàn để máy tính): - Kích thước 
(DxRxC): l,l*0,6*0,75m - số lượng: 01 cái - Vị trí lắp 
đặt: Phòng Giao ban - Tầng 2, Khoa BNĐ Cơ sở An 
Đồng. - 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. Có các vách 
ngăn làm cabin riêng biệt. Chân bàn ghép hộp, có tủ để 
đồ, có ngăn kéo. Phụ kiện: Ray , bản lề, tay nắm, khoá.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 1

1.5

Giá để hồ sơ bệnh án, tài liệu (Giá treo tường phía trên 
bàn làm việc) : Loại 1
- Kích thước (DxCxS): 2,1*0,8*0,25:01
- Số lượng: 03 cái
- Vị trí lắp đặt: Phòng Giao ban - Tầng 2, Khoa BNĐ 

Cơ sở An Đồng.
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin dày 

15-20mm.
- Chia các ô ngăn để hồ sơ. Bắn vít treo lên tường.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lap đặt hoàn thiện.

Cái 3

1.6

Giá để hồ sơ bệnh án, tài liệu (Giá treo tường phía trên 
bàn làm việc) : Loại 2
- Kích thước (DxCxS): 1,1*0,8*0,25m
- Số lượng: 01 cái
- Vị trí lắp đặt: Phòng Giao ban - Tầng 2, Khoa BNĐ 

Cơ sở An Đồng.
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin dày 15- 
20mm.
- Chia các ô ngăn để hồ sơ. Bắn vít treo lên tường.
- Bao gồm chi phí vận chuyên, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 1

1.7

Bàn giao ban khoa:
- Kích thước (DxRxC): 6,2* 1,07*0,75m
- Số lượng: 01 cái
- Vị trí lắp đặt: Phòng Giao ban - Tầng 2, Khoa BNĐ 

Cơ sở An Đồng
- 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. Chia ngăn hộc bàn để đồ
- Bao gồm chi phí vận chuyên, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 1

2 Khoa Ngoại 7 (Khu vực ghép thận -Tầng 5 nhà B)



2.1

Tủ thay quần áo nhân viên
- Kích thước (RxCxS): 2,3* 1,1*0,35m
- Số lượng: 01 cái
- Vị trí lắp đặt: Khu vực ghép thận -Tầng 5 nhà B.
- Vật liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ Melamin dày 

15-20mm.
- Chia các ô ngăn để treo quần áo, có ngăn để đồ gấp. 

Phụ kiện: Bản lề, tay nắm, khoá.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 1

2.2

Bàn làm việc loại chân sắt, mặt gỗ cho các khoa, 
phòng:
-Kích thước: 1,2*0,7*0,75m
- Số lượng: 03 cái

- Vị trí: Khu vực ghép thận
- Chất liệu: Bàn chân sắt sơn tĩnh điện, mặt bằng gồ 

công nghiệp MDF phủ Melamin dày 25mm
- Cấu tạo: Bàn hình chữ nhật, có chân, yếm, chân tăng 

chỉnh độ cao, sơn màu ghi.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 3

3 Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Phòng chụp CT-128 nhà N)

3.1

Bàn làm việc loại chân sắt, mặt gỗ cho các khoa, 
phòng:
-Kích thước: 1,2*0,7*0,75m
- Số lượng: 03 cái
- Vị trí: Phòng chụp CT-128 (Nhà N)
- Chất liệu: Bàn chân sắt sơn tĩnh điện, mặt bằng gỗ 

công nghiệp MDF phủ Melamin dày 25mm
- Cấu tạo: Bàn hình chữ nhật, có chân, yếm, chân tăng 

chỉnh độ cao, sơn màu ghi.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Cái 3

3.2

Sửa chữa khung bao kính chì
- Tháo dỡ khuôn bao cũ bị mối mọt. Tháo dỡ kính chì.
- Lắp đặt khuôn cửa chì mới bằng gỗ công nghiệp 

MDF phủ Melamin dày 10-15mm
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Bộ 1

4 Khoa Giải phẫu bệnh lý

4.1

- Trang bị giá gỗ đế sản xuất tiêu bản mô bệnh học và 
nhuộm tiêu bản
- Kích thước: 0,45x0,17x0,02m
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên, sơn bóng hoàn thiện.
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lẳp đặt hoàn thiện.

Cái 30


