
 

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) 

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp 

theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao - hóa chất cấp thiết bổ sung sử dụng 

năm 2023 

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Địa điểm thực hiện: số 146 An Bình, phường 7, Quận 5, TP.HCM. 

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng kể từ ngày ký 

7. Yêu cầu về chào giá: chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện. 

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16h30 ngày 28/02/2023 hoặc đến khi 

Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định. 

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi 

hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ Vật tư y tế- hóa chất 

số 146 An Bình, phường 7, Quận 5, TP.HCM; Số điện thoại liên hệ: 0906 026 608 (Dược 

sĩ Khoa). 

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên , đóng dấu) theo mẫu 

đính kèm hoặc mẫu của công ty; 

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có); 

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau đối với 

các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế hoặc thông báo trúng thầu (nếu 

có); 

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ 

thuật liên quan khác) (nếu có). 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

          - Lưu: VT, VT-TTB; 

           (PAK.03b). 
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DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 (Đính kèm thông báo số 151/TB-BVAB, ngày 27 tháng 02 năm 2023) 

STT 

Tên danh 

mục hàng 

hóa 

Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

1 

Băng cá 

nhân vải độ 

dính cao 

(19mm-

20mm) x 

60mm (kích 

thước + 5%) 

Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide hoặc tương đương phủ keo oxid kẽm, 

miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút  

≥ 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh. 

Tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

Hộp 102 

miếng 
Miếng 21,420 

2 

Bơm tiêm 

insulin 6mm 

100UI kim 

31Gx0.25m

m các thể 

tích 0,5ml; 

1ml 

- kim vát 3 mặt 

- Đường kính nhỏ 31G, đầu kim phủ silicone 

- Chiều dài kim ngắn: 6mm với đường kính lòng kim lớn 0.25mm  

-Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét 

- 0.5ml và 1ml đóng gói riêng lẻ từng cái. 

- ISO, CE, CFS hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

1 cái/gói Cái 50,000 

3 

Quả lọc máu 

FX10 hoặc 

tương đương 

- Chất liệu màng lọc Helixone hoặc tương đương;  

- Diện tích màng > 1.8 m2; 

- Thể tích làm đầy < 95ml; 

- Hệ số siêu lọc > 14 ml/giờxmmHg; 

- Chất liệu vỏ bọc Polypropylene; 

- Bề dày thành sợi/ đường kính (um) < 35/185; 

- Áp lực xuyên màng (TMP - Transmembrane pressure) > 600mmHg; 

- Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE; 

ISO, CE hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

20 quả/ 

thùng 
Quả 150 

4 

Kim chạy 

thận nhân 

tạo 16G, 

17G 

Kim AVF 16G*1 - 17G*1 cánh không xoay. Chiều dài dây 30cm, làm bằng nhựa 

PVC không chứa chất phụ gia DEHP, ống dây có ID 3.5mm, OD 5.5mm, mặt 

trong dây trơn láng ngăn chặn máu đông tụ. 

-Kích thước kim 16G, 17G dài 25mm, thành mỏng, đầu kim sắc nhọn, mặt sau ở 

đầu kim có lỗ oval (backeye) để tránh làm tổn thương mô, dùng chung cho động 

mạch và tĩnh mạch. 

-Trục kim cố định không xoay. Có đầu nối Luer phù hợp với ISO 80369-7 hoặc 

tiêu chuẩn chất lượng tương đương kết nối được với tất cả các loại dây chạy thận. 

-Phân biệt cỡ kim theo màu sắc của cánh kim, nhận diện cánh xoay hoặc cánh 

không xoay qua mã sản phẩm ghi trên bao bì. 

-Đóng gói từng cái (một mặt giấy, một mặt trong suốt) nhằm đảm bảo độ vô 

trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng.Tiệt 

trùng bằng EO gas phù hợp tiêu chuẩn ISO 11135 hoặc tiêu chuẩn chất lượng 

tương đương 

- Ống kim được cấu tạo từ thép y tế, phù hợp với ISO 9626  hoặc tiêu chuẩn chất 

lượng tương đương 

ISO, CE hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

1 cái/gói Cái 1,500 

5 
Bộ dây chạy 

thận 

Bộ dây chạy thận nhân tạo có cấu tạo sản phẩm gồm: Bộ dây dây dẫn máu (Động 

mạch và Tĩnh mạch), phin lọc khí Transducer Protector, dây truyền dịch 1500 

mm và túi xả 2000 ml . Ống dây được làm bằng vật liệu PVC theo tiêu chuẩn y tế, 

không chứa DEHP và tương thích với nhiều loại máy chạy thận 

1.Động mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 3500 mm 

- Đường kính dây bơm máu 8.0*12*400mm 

- Bầu chứa loại trung 22 mm 

- Có nhánh đo áp lực trước màng 

2. Tĩnh mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 2900 mm 

- Bầu chứa loại trung 22 mm gồm lưới lọc bên trong bầu với đường kính lỗ 

khoảng 0.23mm. 

- Thể tích làm đầy 168-170 ml 

- Kèm phin lọc khí Transducer Protector  

- Dây truyền dịch 

- Túi xả 2000 ml 

Thùng 24 Bộ 816 



 

 

 

STT 

Tên danh 

mục hàng 

hóa 

Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

- Tiệt khuẩn bằng EO gas, phù hợp tiêu chuẩn ISO 11135 hoặc tương đương 

ISO, CE hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương dương 

6 

Bơm tiêm 

50ml luer 

lock dùng 

cho bơm 

tiêm điện 

Bơm tiêm không kim, đầu khóa/xoắn (Luer Lock Tip).  

Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể 

tích rõ ràng (1.0cc).  

Đệm pitong bằng chất liệu Thermoplastic Elastomer hoặc chất liệu tương đương, 

không Latex, gioăng kép giúp kín khí, giảm nguy cơ rò rỉ thuốc. Sử dụng được 

với máy bơm tiêm điện. 

- Sản phẩm không Latex & PVC. Không gây độc. Không sinh nhiệt.  

Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng 

- Dung tích 50ml. 

ISO, CE hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

Hộp/20 

cái 
Cái 3,000 

7 

Ca - nuyn 

(Airway) các 

cỡ 

Chất liệu: PE không độc hại.  

Kích cỡ: Số 0 - (60mm), Số 1 - (70mm), Số 2 - (80mm), Số 3 - (90mm), Số 4 - 

(100mm): được phân theo các màu khác nhau 

Đóng gói: 1 cái/ gói, tiệt trùng bằng khí EO. 

ISO, CFS hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

1 cái/gói Cái 250 

8 

Khóa 3 ngã 

có dây dài 

25cm 

* Khóa 3 ngã có dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bề mặt dây  

trơn tru giúp tối ưu dòng chảy, không chứa các thành phần gây phản ứng 

pyrogenic.  

* Vị trí kiểm soát cách xa vị trí chèn 

* Dây dài 25cm, đường kính trong 3.3mm, đường kính ngoài 4.5mm 

Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

1 cái/ gói Cái 8,000 

9 

Dây truyền 

dịch 20 

giọt/ml có 

màng lọc, có 

air, không 

DEHP. 

• Dây truyền dịch 20 giọt/ml, Có buồng nhỏ giọt dài (46.5mm) 

• Có kim size 21G X 1 1/2”, Luer khóa 

• Kim chai cứng và bén dễ dàng đâm xuyên nút chai và tăng thông khí qua cửa 

air. 

• Vi khuẩn theo cửa thông khí vào bị lưu giữ lại với snap trên nắp với màng lọc 

• Ống nhựa PVC mềm và chống xoắn đảm bảo tốc độ dòng chảy đều. 

• Kẹp lăn mịn thao tác dễ dàng, rãnh chữ V dễ kiểm soát an toàn và điều chỉnh 

các mực chất lỏng. 

• Chiều dài ống tiêu chuẩn: 150 cm 

• Ống kính:  ID 3.0 mm. & OD 4.0 mm 

• Lỗ chích “Y” được thiết kế cho nhiều lần tiêm 

• Gói bằng nhựa, Không chứa DEHP 

• Tiệt trùng bằng khí EO 

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

1 cái/ gói Cái 20,000 

10 

Dây oxy 2 

nhánh người 

lớn, trẻ em 

* Vật liệu PVC y tế, không gây kích ứng 

* Ống thông mũi cong đầu mềm ở trẻ sơ sinh 

* Dây 2m với lòng dẫn bên trong chống đứt và uốn cong 

1 cái/gói Cái 500 

11 

Khóa 3 ngã 

có dây dài 

25cm 

* Khóa 3 ngã có dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bề mặt dây  

trơn tru giúp tối ưu dòng chảy, không chứa các thành phần gây phản ứng 

pyrogenic.  

* Vị trí kiểm soát cách xa vị trí chèn 

* Dây dài 25cm,  đường kính trong 3.3mm, đường kính ngoài 4.5mm 

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

1 cái/ gói Cái 10,000 

12 

Kim luồn 

tĩnh mạch số 

22 

-Đầu vát giúp đâm thủng ít chấn thương hơn. Ống thông mềm dẻo và chống gấp 

khúc được làm thuôn  với hai đầu tròn để dẫn trơn tru và hạn chế gây khó chịu 

cho bệnh nhân 

-Cổng tiêm có van silicon một chiều và nắp có mã màu để sử dụng thuốc gián 

đoạn và an toàn trong quá trình tiêm truyền.  

-Các cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và đồng thời ngăn tiếp xúc da với đầu 

nối khóa luer 

-Buồng sau có đèn flash trong suốt  để dễ dàng quan sát  máu chảy trở lại 

-Băng cầm máu 

-Nắp khóa Luer để đóng đầu gần của ống thông sau khi rút kim 

-Tùy chọn: có cổng tiêm và cánh bướm, ống thông FEP trong suốt/ ống thông 

1 cái/ gói Cái 4,000 



 

 

 

STT 

Tên danh 

mục hàng 

hóa 

Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

FEP có đường cản quang/ ống thông PTFE & PU 

Kích thước: Kim 22G 

13 

Kim luồn 

tĩnh mạch số 

24 

-Đầu vát giúp đâm thủng ít chấn thương hơn. Ống thông mềm dẻo và chống gấp 

khúc được làm thuôn  với hai đầu tròn để dẫn trơn tru và hạn chế gây khó chịu 

cho bệnh nhân 

-Cổng tiêm có van silicon một chiều và nắp có mã màu để sử dụng thuốc gián 

đoạn và an toàn trong quá trình tiêm truyền.  

-Các cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và đồng thời ngăn tiếp xúc da với đầu 

nối khóa luer 

-Buồng sau có đèn flash trong suốt  để dễ dàng quan sát  máu chảy trở lại 

-Băng cầm máu 

-Nắp khóa Luer để đóng đầu gần của ống thông sau khi rút kim 

-Tùy chọn: có cổng tiêm và cánh bướm, ống thông FEP trong suốt/ ống thông 

FEP có đường cản quang/ ống thông PTFE & PU 

Kích thước:Kim 24G 

1 cái/ gói Cái 500 

14 

Bộ catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

Seldinger 2 

nòng 

7F,G14/18,2

0cm, kim 

dẫn chữ V 

*Catheter TMTT 2 đường 7Fr cỡ nòng 14/18Ga  bao gồm:  

* Catheter polyurethane dài 16cm hoặc 20cm. 

* Dây dẫn J làm  bằng hợp kim Nickel-Titan 0.035'' x 50cm 

* Cây nong  8Frx 10cm bơm tiêm 5ml, kim Y 18G x 7cm, dao, hub, cánh để khâu 

cố định catheter. 

*Tốc độ dòng 14Ga = 79~101ml/phút; 18Ga=36~46ml/phút (16cm); 14Ga = 

69~89ml/phút; 18Ga=32~40ml/phút (20cm) 

* Vô trùng ETO, không Pyrogenic  

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

5 cái/ 

hộp 
Bộ 50 

15 

Ống hút đàm 

có kiểm soát 

các số (8- 

16) 

Catheter hút đàm nhớt bao gồm ống dây vật liệu nhựa mềm PVC và đầu nối kiểm 

soát bằng ngón tay . Đầu xa nhẵn với độ mở tròn để bệnh nhân thoải mái và các 

mắt bên đối lập nhau. Các kích thước khác nhau của ống thông hút có các đầu nối 

màu khác nhau. 

 Các size:  8FG (OD=2.65mm); 10FG (OD/ID=3.35/2.0mm); 12FG 

(OD/ID=4.00/2.45mm; 14FG  (OD/ID=4.65/2.95mm); 16FG(OD=5.35mm); 

18FG (OD=6.00mm). Chiều dài 50cm 

Vô trùng EO, không latex, không DEHP 

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

1 cái/gói Cái 2,000 

16 

Ống thông 

hậu môn các 

số 

* Ống thông hậu môn được làm từ nhựa PVC y tế, không độc hại, không gây kích 

ứng. 

* Ống mềm trong suốt, có 1 lỗ bên dẫn lưu ở đầu xa, đầu gần kết nối với thiết bị 

hút mã hóa màu để dễ dàng nhận dạng kích thước  

* Ống dài 400mm với các size: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 FG 

* Sử dụng 1 lần, vô trùng bằng EO 

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

1 cái/gói Cái 100 

17 

Ống thông 

dạ dày 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 nhựa 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 8FG,  10FG , 12 FG , 14FG, 16 FG, 18FG. Chiều dài 125cm  

* Tiệt trùng EO, không DEHP. 

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

1 cái/gói Cái 300 

18 
Mask xông 

khí dung 

Bộ phun khí dung bao gồm.  

'- Mask thở nguyên liệu PVC y tế.  

- Co nối Female 

- Ống dây chống gẫy gập dài 1,9m/2.1m  

- Bầu chứa thuốc 8ml. Tốc độ phun tối đa 3ml/10 phút. Áp lực hoạt động cài đặt 

0.6-1bar. Kích thước hạt 3-7.5mm. 

- Không latex, không phthalate (DEHP) 

TCCL: ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

1 cái/ gói Cái 500 



 

 

 

STT 

Tên danh 

mục hàng 

hóa 

Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật 
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đóng gói 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

19 

Que cấy 

nhựa vô 

trùng 

Que cấy nhựa vô trùng 1 cái/ gói Cái 5,000 

20 
Tăm bông 

vô trùng 
Tăm bông vô trùng 1 cái/ gói Cái 5,000 

21 
Bơm tiêm 

10ml 

Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế hoặc tương đương, không có 

chất DEHP.  

Dung tích 10ml,  

Cỡ kim 23Gx1”,  

có nắp đậy ,có vạch chia rõ ràng. píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng,  

tiệt trùng bằng khí E.O.  

ISO, CE hoặc TCCL tương đương 

Hộp/100 

cái 
cái 15,000 

22 

Hóa chất xét 

nghiệm định 

tính ANTI 

HBE 

Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính kháng thể kháng kháng 

nguyên e của virus viêm gan B (anti-Hbe) trong huyết thanh và huyết tương. 

Quy cách đóng gói yêu cầu: Hộp/200 test 

TCCL: ISO 13485 hoặc TCCL tương đương 

Hộp/200 

test 
Hộp 2 

23 

Hóa chất xét 

nghiệm 

HBEAG 

Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và định lượng kháng 

nguyên e viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương. 

Quy cách đóng gói yêu cầu: Hộp/200 test 

TCCL: ISO 13485 hoặc TCCL tương đương 

Hộp/200 

test 
Hộp 2 

24 

Hóa chất xét 

nghiệm định 

tính ANTI 

HBC II 

Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể 

kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc) trong huyết thanh và huyết 

tương.  

TCCL: ISO 13485 hoặc TCCL tương đương 

Hộp/200 

test 
Hộp 2 

25 
Cóng phản 

ứng 

Cóng phản ứng. 

Quy cách đóng gói yêu cầu: Hộp/4000 cái 

TCCL: ISO 13485 hoặc TCCL tương đương 

Hộp/400

0 cái  
Hộp 3 

27 

Chất kiểm 

chứng 

BHCG 

Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 

và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) trong huyết thanh và 

huyết tương. 

TCCL: ISO 13485 hoặc TCCL tương đương 

 

Hộp/3x8

mL  

 Hộp  1 

28 

Nước rửa 

kim hút mẫu 

máy miễn 

dịch 

Nước rửa kim, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. 

Quy cách đóng gói yêu cầu: Hộp/2x31.8mL 

TCCL: ISO 13485 hoặc TCCL tương đương 

 

Hộp/2x3

1.8mL  

Hộp 1 

29 

Định lượng 

HDL-C 

(High 

density 

lipoprotein 

Cholesterol) 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; 

phương pháp: Enzymatic colour). Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở 

người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol 

oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 

IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L 

Quy cách đóng gói yêu cầu: 4x51.3ml+4x17.1ml 

TCCL: ISO 13485, CE hoặc TCCL tương đương 

4x51.3ml

+4x17.1

ml 

Hộp 4 

30 

Định lượng 

Calci toàn 

phần 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci ; dải đo: 1-5 mmol/L ; phương pháp: 

Arsenazo 3, bước sóng 660/700 nM . Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo 

III 0,02%, Triton X-100 

Quy cách đóng gói yêu cầu: 4x29ml 

TCCL: ISO 13485, CE hoặc TCCL tương đương 

4x29ml Hộp 2 

31 
Định lượng 

Ferritin 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin ; dải đo: 8-450 µg/L ; phương pháp:  

Immunoturbidimetric. Thành phần: Glycine buffer (R1: pH 8.3, R2: pH 7.3 ) 170 

mmol/L; Tiểu phân Latex phủ kháng thể thỏ kháng ferritin người; 

TCCL: ISO 13485, CE hoặc TCCL tương đương 

4x24ml+

4x12ml 
Hộp 2 

32 

Định lượng 

Albumin 

trong nước 

tiểu và dịch 

não tủy 

Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy; dải 

đo: nước tiểu 7–450 mg/L, CSF 10–450 mg/L; phương pháp turbidimetric(đo độ 

đục); bước sóng 380/800 (nm). Nồng độ cuối cùng của các chất phản ứng là Đệm 

Phosphate 18mMol/L; Kháng thể kháng albumin dê dao động, Polyethylen 

Glycol 8000 3.6% 

4x32.6ml

+4x4.4ml 
Hộp 9 
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Quy cách đóng gói yêu cầu: 4x32.6ml+4x4.4ml 

TCCL: ISO 13485, CE hoặc TCCL tương đương 

 



 

 

 

 


