
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP Độc l ậ p - T ự  d o -  Hạnh phúc

Hái Phòng, ngày ŨÁ tháng 42 năm 2022

THÔNG BÁO: 
v ề  việc mời cung cấp Báo giá:

Gia công lap dựng cửa khung nhôm kính, vách kính và sửa chữa các khoa,
phòng, trung tâm

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 nguời bệnh tại Bệnh viện Hừu nghị Việt Tiệp, kèm 
theo phụ lục thông báo.

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 nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày Oĩ tháng 42 
năm 2022

Địa điếm nộp: Tố mua sắm số 3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Địa chỉ: số 1 đuờng Nhà Thuờng -  phuờng Cát Dài -  quận Lê Chân -  Hải Phòng
Điện thoại: 02253.712507

TÓ MUA SẮM SÓ 3 
PHỤ TRÁCH

Lê Thanh Hảo



PHỤ LỤC THÔNG BÁO:
HẠNG MỤC: GIA CÔNG LẮP DựNG CỬA KHUNG NHÔM KÍNH, VÁCH KÍNH VÀ SỬA CHỮA

CÁC KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM

stt N ộ i d u n g Đ ơ n  vị S ố  lư ợ n g

1

Gia công, lắp dựng cửa bàng khung nhôm kính :
- Mô tả: Cửa khung nhôm kính Việt Pháp hệ 4400, loại kính an 

toàn, kính dán dày 6,3 81y. Cửa đi loại bản lề cửa mở, cửa sổ đẩy, 
bàn lề mở chữ A.
- Đã bao gồm phụ kiện khoá, bán lề các loại, nhân công lap đặt 

hoàn thiện.

m2 23,58

1. Khoa Khoa HSTC Nội và chống độc - Tầng 2 nhà C:
- Kích thước: 0,9*l,45m ( gồm 04 cánh cứa sổ); số lượng: 04 bộ
2. Khoa Chẩn đoán hình ảnh:
- Kích thước: 0,9*l,8m (SL: 04 bộ): Phòng Giao ban tầng 1 nhà 

N; l,6*2,lm (SL:01 bộ): Phòng Siêu âm cấp cứu - Tầng 1 nhà G;
3. Khoa PTTH, thẩm mỹ:
-Kích thước: 2,3*2,7m (SL: 01 bộ); l,l*2,lm (SL:01 bộ): Tại 
tầng 1 nhà I

2 Giàn giáo, bạt che chắn phục vụ thi công Trọn gói 1

3

Gia công, lắp dựng cửa kính cường lực :
- Mô tả: Cửa đẩy bàng kính cường lực. Bản lề thuỷ lực, tay năm 

Inox dài 600.
- Kích thước: 0,9*2,2m (Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở An Đông); 
l,3*2,2m (Cửa hành lang khối 10 tầng - Giáp trạm Ô xi)
- Đã bao gồm phụ kiện khoá, bản lề các loại, nhân công lắp đặt 

hoàn thiện.

m2 4,84

4 Giàn giáo, bạt che chắn phục vụ thi công Trọn gói 1

5

Gia công, lắp dựng vách kính ngăn chia vị trí người lấy máu :
- Mô tả: Vách kính dày 10mm, mài vát cạnh, cắt ôm theo hình bàn 

đá.
- Kích thước: 1,1*1,Om - Phòng lấy máu Tầng 2 khám bệnh đa 
khoa
- Đã bao gồm phụ kiện các loại, nhân công lắp đặt hoàn thiện.

Cái 2

6
Gia công, lắp đặt bổ sung bậc trước cửa nhà vệ sinh bệnh nhân
- Số lượng: 05 cái
- Vị trí: Phòng bệnh nhân Khoa Nội 3 (SL:04 cái); Phòng bệnh 
nhân khoa Tim Mạch (SL:01 cái)

Cái 5

7

Gia công, lắp đặt thanh chắn Inox hai bên thành giường giảm nguy 
cơ bệnh nhân ngã
- Số lượng: 10 cái (05 giường)
- Vị trí: Khoa Phục hồi chức năng (tâng 4 nhà G)
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện

Cái 10



8 Sữa chừa cửa cuốn khu phòng khám Răng hàm mặt bị kẹt không 
điều khiển được Bộ 1

9

Tháo dỡ tấm trần cũ. Bọc tấm Alumex bọc trần, tường vệ sinh.
- Mô tả: Khung xương thép hộp 20x20x1,81y. Tấm Alumex dày 
3mm
- Kích thước, vị trí:
+ KT: 2,9*l,35m (SL: 01 cái): Khoa điều trị yêu cầu - Tầng 2 
+ KT: 1,4* 1,8m (SL: 01 cái); Khoa Hồi sức yêu cầu -Tầng 2 nhà H
- Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

m2 6,435

10 Giàn giáo, bạt che chắn phục vụ thi công Trọn gói 1

11
Trang bị khung Braun kê chân cao cho bệnh nhân khoa Phẫu thuật 
tạo hình thâm mỳ 
- Số lượng: 05 cái

Cái 5


