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Số: 211 /TB-BV 

 

        Thái Nguyên, ngày 08  tháng 3  năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu mua vật tư y tế, 

hóa chất bổ sung năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

Trước hết Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn 

các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời 

gian qua. 

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đang có nhu cầu lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2023 của Bệnh viện Y học 

cổ truyền Thái Nguyên theo phụ lục đính kèm. 

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc . Bệnh 

viện Y học cổ truyền kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực theo quy định 

hiện hành và có khả năng cung cấp các mặt hàng nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện 

Y học cổ truyền Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường 

Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên) trước 16 giờ 30 phút 

ngày 16 tháng 3 năm 2023. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Đăng ký kinh doanh 

2. Thư báo giá thể hiện các nội dung thông tin như sau: 

- Giá chào là đồng Việt Nam (VNĐ). Giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí và giao hàng trọn gói đến bệnh viện; 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, Tổ 9 - Đường 

Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên; 

- Hàng hóa đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ; 

- Hiệu lực của báo giá: 01 bản báo giá chi tiết có chữ ký và đóng dấu, có 

giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi bản báo giá. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Trương Thị Thu Hương 



DANH MỤC MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số 211/TB-BV ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)  

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

theo TT14 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn gía 

1.  Axit ben zoic 
Tinh thể hình kim hay mảnh, không màu hoặc bột kết tinh trắng, không mùi hoặc 

thoảng mùi cánh kiến trắng.  

Không phân 

nhóm 
Kg 1 

 

2.  Băng dính lụa 
Nền bằng vải lụa Taffeta phủ keo, màu trắng. Keo oxit kẽm không dùng dung môi. 

Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ, dễ xé dọc, xé ngang. Kích thước 5cmx5m 
Nhóm 6 Cuộn 1 

 

3.  Bơm tiêm nhựa 5ml Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G. Tiêu chuẩn ISO 13485 Nhóm 5 Cái 1 

 

4.  Bông hút 12kg/thùng. Bông mềm, trắng, mịn, đã qua xử lý bụi và làm sạch. Thấm hút tốt  Nhóm 5 Kg 1 

 

5.  Bột tal Bột trắng mịn 
Không phân 

nhóm 
Kg 1 

 

6.  
Chai nhựa 100 ml nắp 

nhấn 
Lọ nhựa PET; dung tích 100ml; nắp nhấn  

Không phân 

nhóm 
Cái  1 

 

7.  Chai nhựa siro ho Chai nhựa PET dung tích 125ml; nắp nhôm 
Không phân 

nhóm 
Cái  1 

 

8.  Cidex 30 ngày 

5 lít/can. Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn các dụng cụ không chịu 

nhiệt, dung dịch trắng dùng 30 ngày. 

Thành phần chính: Glutaraldehyde 2% 

Không phân 

nhóm 
Can 1 

 

9.  Cồn 96 độ Nồng độ Ethanol 96 độ. Màu trong không có vẩn đục.  
Không phân 

nhóm 
Lít 1 

 

10.  Dầu Parafin 
500ml/chai. Dung dịch trắng trong nhờn.  không vị, không mùi, không tan trong nước 

và cồn.  
Nhóm 6 Chai 1 

 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

theo TT14 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn gía 

11.  
Dây điện xung máy vật 

lý trị liệu 
 Dây bọc nhựa, jack cắm 3,5mm 

Không phân 

nhóm 
Bộ 1 

 

12.  Đường kính 500g/gói, Tinh thể đường mía, mầu nâu  
Không phân 

nhóm 
Kg 1 

 

13.  

Hóa chất xét nghiệm  

men gan GOT trong máu 

(GOT) 

6x44ml + 6x11ml. R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; 

LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l;  

R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l. Đạt chứng 

nhận ISO 13485:2016 

Nhóm 3 Hộp 1 

 

14.  

Hóa chất xét nghiệm dư 

lượng men thận trong 

máu (Urea) 

5x44ml + 5x11ml. R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease 

(Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l 

R2: NADH 1.66 mmol/l. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 

Nhóm 3 Hộp 1 

 

15.  

Hóa chất xét nghiệm 

lượng đường trong máu 

(Glucose) 

10x44ml. R1: Phosphate buffer 250 mmol/l; Glucose oxidase > 25 U/ml; Peroxidase 

> 2 U/ml; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l.  Đạt chứng nhận ISO 

13485:2016 

Nhóm 3 Hộp 1 

 

16.  

Hóa chất xét nghiệm 

lượng men gan GPT 

trong máu (GPT) 

6x44ml + 6x11ml. R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; 

LDH (microbial) ≥ 2000 U/l;  

R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l. Đạt chứng 

nhận ISO 13485:2016 

Nhóm 3 Hộp 1 

 

17.  

Hóa chất xét nghiệm 

lượng mỡ máu trong máu 

(Cholesterol) 

10x44ml. R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.3 

mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 

kU/l. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 

Nhóm 3 Hộp 1 

 

18.  

Hóa chất xét nghiệm suy 

giảm chức năng thận 

trong máu (Creatinine) 

5x44ml + 5x11ml. R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l 

R2: Picric Acid 26 mmol/l. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 
Nhóm 3 Hộp 1 

 

19.  

Hóa chất xét nghiệm tăng 

sinh mỡ máu thành tim 

mạch HDL 

R1-4 x 30 ML ,R2-4 x 10ML. R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l; TODB N, N-

Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l; Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l; 

Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l; MgCl2 2 mmol/l 

R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l; Cholesterol esterase 5 kU/l; Cholesterol oxidase 

20 kU/l; Peroxidase 5 kU/l; 4-aminoantipyrine 0.9 g/l. Đạt chứng nhận ISO 

13485:2016 

Nhóm 3 Hộp 1 

 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

theo TT14 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn gía 

20.  
Huyết thanh kiểm tra 

mức trung bình  
4x5ml. Huyết thanh kiểm tra mức trung bình.  Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 Nhóm 3 Lọ 1 

 

21.  
Huyết thanh kiểm tra nội 

kiểm sinh hóa mức cao 
4x5m + 1x20ml. Huyết thanh kiểm tra mức cao. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 Nhóm 3 Hộp 1 

 

22.  Khí oxy lỏng y tế Bình 40 lít khí y tế nồng độ oxy 98% trở lên  
Không phân 

nhóm 
Binh 1 

 

23.  Kim cấy chỉ 

- Kim cấy chỉ vô trùng dùng một lần 

- Bao gồm các thành phần chính: Ống bảo vệ, Thân Kim, Lõi kim 

- 10 cái/ hộp 

Không phân 

nhóm 
Cái 1 

 

24.  Kim châm cứu số từ 4-8 

10 chiếc/vỉ nhôm; 10 vỉ nhôm/hộp - Vô trùng; Đầu kim nhọn, cán được cuốn từ sợi 

đồng, có khuyên, thân kim bằng thép y tế chuyên dụng không gỉ ; đã tiệt trùng, dẫn 

nhiệt, dẫn điện tốt; dùng 1 lần hặc hấp sấy sử dụng nhiều lần. Đạt tiêu chuẩn chất 

lượng. Dài từ 1 cm đến 10 cm. Chứng nhận FSC, ISO 13485:2019 +EC:2017 + 

Chứng nhận của UB xúc tiến thương mại Trung Quốc  

Nhóm 6 Cái 1 

 

25.  
Kim luồn mạch máu các 

loại, các cỡ 

Kim vát, dạng ống, làm bằng thép không rỉ nên khi tiêm vào tĩnh mạch dễ dàng, 

không đau buốt. Với hình dạng côn theo thiết kế mới, giúp cho việc chèn vào mạch 

máu dễ dàng và nhanh chóng. Cấu tạo : chân kim và cánh kim làm từ PP, ống thông 

làm từ FEP, Kim: SS304, các số G18, 20, 22, 24 

Nhóm 6 Cái 1  

26.  
Kim quang dùng cho 

laser nội mạch 
Mỗi kim được đựng trong ống nhựa vô trùng.  

Không phân 

nhóm 
Cái 1 

 

27.  Magnesium Stearate Bột trắng mịn, nhẹ, sờ trơn tay. Thực tế không tan trong nước và ethanol.  
Không phân 

nhóm 
Kg 1 

 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Phân nhóm 

theo TT14 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn gía 

28.  Nipagin 
Bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng hay tinh thể không màu. Rất khó tan trong 

nước, dễ tan trong ethanol 96 % và trong methanol.  

Không phân 

nhóm 
Kg 1 

 

29.  

Que nội kiểm nước tiểu 

11 thông số mức trung 

bình 

Lọ 2 que 11 thông số 
Không phân 

nhóm 
Lọ 1 

 

30.  Tinh thể bạc hà 
Tinh thể trong suốt, không tan trong nước, tan trong ete, cồn và các hydrocacbont, có 

mùi thơm đặc biệt, vị cay mát. 

Không phân 

nhóm 
Kg 1 
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