
 SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM Y TẾ CÔ TÔ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  239a/QĐ-TTYT Cô Tô, ngày 10 tháng  12  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 
Mua sắm vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính về Quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế về việc ban 

hành Quy trình thực mua sắm tài sản, hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng 
Ninh; 

        Căn cứ Quyết định số 230a/QĐ-TTYT ngày 01/12/2022 Về việc phê duyệt 
dự toán gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2022 cho Trung tâm Y 

tế huyện Cô Tô 

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Cô 
Tô tại Tờ trình số  60a/TTr-HĐMS ngày 28/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 6 

tháng cuối năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô với nội dung chi tiết theo 
phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm. 

Điều 2. Hội đồng mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô chịu 
trách nhiệm xây dựng và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2022 cho Trung tâm Y tế 
huyện Cô Tô đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội 
đồng mua sắm, các ông (bà) Trưởng các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết 
định để triển khai các bước tiếp theo như quy định hiện hành./. 

 

 Nơi nhận: 

- BGĐ (đ/b); 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, BPD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 1 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 
 ( Kèm theo Quyết định số:239a/QĐ-TTYT ngày  10/12/2022 của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô ) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 
(đồng) 

Nguồn vốn 

Hình thức 
lực chọn nhà 

thầu  

Thời gian 
lựa chọn 
nhà thầu 

Hình thức 
hợp đồng 

Thời gian thực 
hiện hợp đồng 

Ghi chú 

1 

Mua sắm vật tư y tế 6 
tháng cuối năm 2022 

cho Trung tâm Y tế 
huyện Cô Tô  

99,925,700 

BHYT, viện phí, 
các nguồn thu 
hợp pháp khác. 

Chỉ định thầu 
rút gọn  

Tháng 12 

năm 2022  
Trọn gói 

Trong vòng 

90 ngày 

 

 
Cộng 99,925,700       

            Bằng chữ: : Chín mươi chín triệu, chín trăm hai mươi năm nghìn, bảy trăm đồng./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PHỤ LỤC 2 
Danh mục mua sắm vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2022 

(Kèm theo Quyết định  số  239a/QĐ/TTYT  ngày  10/12/2022 của  Trung tâm Y tế huyện Cô Tô ) 

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (tham khảo lập dự toán) 
Nước sản 
xuất/Hãn
g sản xuất 

Quy cách đóng 
gói 

Đơn 
vị 

tính 

SL dự 
trù 6 
tháng 
cuối 
năm 
2022 

 Đơn 
giá 

(VAT)  
 Thành tiền  

1 

Băng bột bó 10cm x 
2,7m 

Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi 
nhựa,  bột thạch cao  ≥ 85%. Khối lượng thạch 
cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối 
lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 

phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. 

 Việt Nam  Thùng 72 cuộn Cuộn 144 15,000 2,160,000 

2 

Băng bột bó 15cm x 
2,7m 

Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi 
nhựa,  bột thạch cao  ≥ 85%. Khối lượng thạch 
cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối 
lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 

phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. 

 Việt Nam  Thùng 72 cuộn Cuộn 50 18,000 900,000 

3 

Băng cuộn y tế 10cm 
x 5m 

Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, 
mật độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 

grams/m2. Không chứa chất gây dị ứng, không 
có tinh bột hoặc Detrix, không có xơ mùn và 
dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ 
ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong 
nước < 0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 
80%. Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. Kích thước 
10cm x 5m. 

 Việt Nam  Gói 5 cuộn Cuộn 250 3,200 800,000 



4 

Băng cuộn y tế 5cm 
x 5m  

Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, 
mật độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 

grams/m2. Không chứa chất gây dị ứng, không 
có tinh bột hoặc Detrix, không có xơ mùn và 
dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ 
ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong 
nước < 0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 
80%. Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. Kích thước 
10cm x 5m. 

 Việt Nam  Gói 5 cuộn Cuộn 400 2,100 840,000 

5 

Gạc cầu đường kính 
30 mm x1 lớp, vô 
trùng 

Chất liệu: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật 
độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 grams/m2. 

Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột 
hoặc Detrix, không có xơ mùn và dịch phủ tạng. 
Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr 
nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong nước < 0,5%. Độ 
pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Hàm lượng chất 
béo ≤ 0,5%. Kích thước 5cm x 5m. 

 Việt Nam  Gói 10 cái Cái 1,250 332 415,000 

6 

Gạc mét Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, 
mật độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 

grams/m2. Không chứa chất gây dị ứng, không 
có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 
giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Chất 
tan trong nước < 0,5%. Độ pH: trung tính. Độ 
trắng ≥ 80% (± 10%).  Hàm lượng chất béo ≤ 
0,5%. Kích thước: khổ 0,8m. 100 mét/tệp. 

 Việt Nam  Túi 100 mét  Mét 400 800 320,000 

7 

Gạc phẫu thuật 30cm 
x 40cm x 8 lớp 

Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật 
độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không 
chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 
Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước 
≥ 5gr nước/ 1 gr gạc.  Độ pH: trung tính. Độ 
trắng ≥ 80%.  Được tiệt trùng. 

 Việt Nam  Gói 50 cái Cái 500 6,500 3,250,000 



8 

Gạc phẫu thuật 10cm 
x 10cm x 8 lớp  

Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, 
mật độ 18±2 sợi/inch. Trong lượng 23- 29 

grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa 
chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. 
Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr 
nước/ 1 gr gạc. Độ trắng ≥ 80%. Độ pH: trung 
tính. Được tiệt trùng. 

 Việt Nam  Gói 10 cái Cái 1,000 600 600,000 

9 

Kim lấy thuốc các số  Kim các số. Nguyên liệu: Hợp kim Niken, 
Crôm. Vỉ đựng có chỉ thị màu phân biệt. Không 
chứa độc tố DEHP. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

 Việt Nam  Hộp 100 cái Cái 3,260 320 1,043,200 

10 

Kim luồn tĩnh mạch 
an toàn các số loại 1 

Kim luồn tĩnh mạch. Đầu bảo vệ bằng kim loại  
dạng lò xo, cơ chế tự động. Catheter được làm 
bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. 
Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm, c  
từ 18G - 24G. Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE, 
ISO 10555) hoặc tương đương. 

 Malaysia   Hộp 50 cái Cái 300 18,000 5,400,000 

11 

Bông y tế thấm nước  Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo 
màu trắng; Khả năng giữ nước: Trung bình 5g 
bông giữ được ≥100g nước; Tốc độ chìm ≤ 8s; 
Chất tan trong nước: không quá ≤ 0,5%; Giới 
hạn acid-kiềm: cả 2 dung dịch không có màu 
hồng; Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO  

Việt Nam Túi 01 kg Kg 10 
135,00

0 
1,350,000 

12 

Dung dịch khử 
khuẩn mức độ cao 
loại 2 

Thành phần tối thiểu gồm: 0,05%kl/tt Didecyl 
dimethyl ammonium Chloride 

Đạt tiêu chuẩn: (ISO 9001, ISO 13485 ) hoặc 
tương đương 

Quy cách đóng gói: Chai  ≥ 500ml 

Pháp Can 5 lít can 5 
955,00

0 
4,775,000 



13 

Ống đặt nội khí quản 
các số có bóng 

Được làm từ nhựa PVC cao cấp, với bóng có 
dung lượng cao độ nén thấp, bóng lái, van có 
đầu bơm cho khóa luer,  đầu nối tiêu chuẩn 
15mm, đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. 
Có các c : từ 2.5 – 10.0. Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485, CE 

 Thailand  Túi 1 cái Cái 50 58,000 2,900,000 

14 

Sonde hút dịch các 
số (loại 2) 

Cấu tạo 02 phần: Dây dẫn chất liệu nhựa PVC 
không chứa DEHP. Khóa van các c , đầu khóa 
ren để kết nối với các thiết bị phụ trợ.  
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

 Taiwan  Hộp 100 cái Cái 50 3,660 183,000 

15 

Ống dẫn lưu ổ bụng 
số 7 

Dạng ống, không lỗ. Chất liệu: Nhựa. Đường 
kính bên trong 5.0mm - 7.0 mm, đường kính 
ngoài 7.0 mm - 10 mm.  

Việt Nam Túi 01 cái Cái 10 6,200 62,000 

16 

Dây thở oxy 2 đường 
sơ sinh 

Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 
2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết 
kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi 
kèm. 

Đạt tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 13485) hoặc 
tương đương 

Việt Nam Thùng 200 bộ Cái 5 5,800 29,000 

17 

Dây thở oxy 2 đường 
trẻ em 

Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 
2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết 
kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi 
kèm. 

Việt Nam Thùng 200 bộ Cái 100 5,800 580,000 

18 

Dây thở oxy 2 đường 
người lớn 

Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 
2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết 
kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi 
kèm. 

Việt Nam Thùng 200 bộ Cái 300 5,200 1,560,000 

19 
Cồn 70 Thành phần: Ethanol 70%. Chai 500ml. TCCL: 

TCCS 
Việt Nam Chai 500ml Chai 72 19,500 1,404,000 



20 

Túi bọc camera Túi bọc Camera, Chất liệu Nylon, túi nylon 9cm 
x 14cm (±5%) có dây buộc, ống nylon   18cm x 
230cm (±5%) có dây buộc, được tiệt trùng  
Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485/9001) hoặc tương 
đương 

Việt Nam Túi 1 cái Cái 20 6,000 120,000 

21 Muối rửa vết thương   Việt Nam Thùng 20 chai Chai 40 6,000 240,000 

22 Dao mổ các số 

Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia 
Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các 

rãnh dọc lư i dao tương thích với mọi loại cán 
dao mổ. Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485 CE) hoặc 
tương đương 

India Hộp 100 cái Cái 200 1,000 200,000 

23 Gel siêu âm   Việt Nam Can 5 lít Can 5 88,000 440,000 

24 
Ống huyết học 

chống đông EDTA 

hất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid 
(EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế 
bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái 
tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ.  
 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức 
năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở 
trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan 
trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia 
tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 

phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 
13485:2016 

Việt Nam Khay 100 cái Cái 2,000 640 1,280,000 



25 

Ống sinh hóa chống 
đông HEPARIN 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp 
bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE 
đậy kín thành ống. Hóa chất: Được bơm hóa 
chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt 
sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định 
mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 
vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, 
có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm 
định. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 
13485:2016 

Việt Nam Khay 100 cái Cái 2,000 750 1,500,000 

26  Kẹp rốn    Việt Nam Túi 01 cái Cái 200 2,000 400,000 

27 
Dây truyền dịch 
không liền kim 

  Đức Bịch 10 bộ Bộ 300 12,500 3,750,000 

28 
Dây truyền dịch liền 
kim 

  
 Việt Nam  Bịch 25 bộ Bộ 500 4,800 2,400,000 

29  Film XQ 20*25    Japan Hộp 150 tờ Tờ 1,500 15,000 22,500,000 

30 Giấy siêu âm 

Sử dụng được cho máy siêu âm sony, kích thước 
110mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 
13485:2016, EC 

    
 

20 
120,00

0 
2,400,000 

31 Đè lư i gỗ 
Kích thước 150*20*2mm. Được tiệt trùng, đạt 
tiêu chuẩn ISO 

Việt Nam Hộp 100 cái Cái 1000 250 250,000 

32 

Chỉ khâu liền kim 

không tiêu đơn sợi 
Polyamide số 3/0, 
dài 75 cm loại 2 

Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 
3/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được 
phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 
vòng tròn, dài 16- 24mm. Đóng gói vô trùng 
từng sợi.  
Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương 
đương 

SMI/ 

Belgium 
Hộp 12 sợi Sợi 36 18,000 648,000 



33 

Chỉ khâu liền kim 
không tiêu đơn sợi 
Polyamide số 4/0, 
dài 75 cm loại 2 

Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 
4/0, sợi chỉ dài  ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, 
được phủ silicone, kim thân tam giác,độ cong 
kim 3/8 vòng tròn, dài 12-24mm. Đóng gói vô 
trùng từng sợi.  
Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương 
đương 

SMI/ 

Belgium 
Hộp 12 sợi Sợi 24 18,000 432,000 

34 

Chỉ khâu liền kim 
không tiêu đơn sợi 
Polyamide số 5/0, 
dài 75 cm loại 2 

Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 
5/0, sợi chỉ dài  ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, 
được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong 
kim 3/8 vòng tròn, dài 12-24mm. Đóng gói vô 
trùng từng sợi.  
Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương 
đương 

SMI/ 

Belgium 
Hộp 12 sợi Sợi 24 18,000 432,000 

35 

Chỉ khâu liền kim 
tiêu chậm đa sợi 
Polyglycolic acid số 
3/0, dài 75 cm loại 1 
(Vicryl) 

Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 
3/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được 
phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 
vòng tròn, dài 16- 24mm. Đóng gói vô trùng 
từng sợi.  

Belgium Hộp 12 sợi Sợi 36 67,500 2,430,000 

36 

Chỉ khâu liền kim 
tiêu chậm đa sợi 
Polyglycolic acid số 
1/0, dài 75cm 

(Vicryl) 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 
50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn 
Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn 
đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và 
ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ 
silicone cải tiến, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực 
căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 
21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu 
hoàn toàn: 56-70 ngày .  

Johnson & 

Johnson 

MEDICA

L GmbH/ 

Đức 

Hộp 12 sợi Sợi 24 83,000 1,992,000 



37 

Chỉ khâu liền kim 
tiêu chậm đa sợi 
Polyglycolic acid số 
2/0, dài 75 cm loại 1 
(Vicryl) 

Chỉ tiêu chậm đa sợi thành phần Polyglycolic 
acid cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao 
phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/ glycolide 
copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ 
số 2/0, dài  ≥ 75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài 
26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ 
để tránh cùn kim. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc 
ban đầu ≥ 140%. Chỉ tan hoàn toàn trong 
khoảng 56-70 ngày. Được tiệt trùng .  

Johnson & 

Johnson 

MEDICA

L GmbH/ 

Đức 

Hộp 12 sợi Sợi 24 75,000 1,800,000 

38 
Găng khám bệnh các 
c  loại 1 

mm; Size M: 95(±10) mm; Size L 111(±10) mm; 

Size XL≥111 mm. Chiều dài 240mm  (±10mm). 
Độ dày ≥0,08mm; Đặc tính vật lý: Mức kiểm tra 
S2,AQL 4.0. Sức căng cơ trước già hóa tối thiểu 
18Mpa. Sức căng cơ sau già hóa tối thiểu 
14Mpa. Độ giãn dài trước già hóa ≥ 650%. Độ 
giãn dài sau già hóa ≥ 500%. Hàm lượng protein 
tối đa 200µg/g. Hàm lượng bột tối đa 
10mg/dm2. AQL 2,5.  

Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485, CE, ISO 9001) 
hoặc tương đương  

 Thailand  Hộp 50 đôi Đôi 4000 1,600 6,400,000 

39 
Găng tay phẫu thuật 
các c  loại 1 

Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột 
chống dính. Chiều dài: Size 6½: 275mm±5mm; 
Size 7; 7½ và 8: 280mm±7mm 

- Chiều rộng: Size 6½: 83mm±5mm; Size 7: 
89mm±7mm; Size 7½: 95mm ± 5mm; Size 8: 

102mm ± 6mm 

- Độ dày một lớp: 0,15 - 0,18mm 

Được tiệt trùng. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 

 Việt Nam  Hộp 50 đôi Đôi 200 4,960 992,000 



40 
Bơm tiêm nhựa 1ml 
loại 2 

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml. Bơm đầu côn hoặc 
đầu xoắn, làm bằng nhựa PP y tế. Kim sắc, bơm 
trơn. Không DEHP. HSD: 5 năm 

 Việt Nam  Hộp 100 cái Cái 200 650 130,000 

41 
Bơm tiêm nhựa 5 ml 
loại 2 

Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml. Bơm đầu côn 
hoặc đầu xoắn, làm bằng nhựa PP y tế. Kim sắc, 
bơm trơn. Không DEHP. HSD: 5 năm 

 Việt Nam  Hộp 100 cái Cái 6000 683 4,098,000 

42 
Bơm tiêm nhựa 10ml 
loại 2 

kim 10 ml. Bơm đầu côn hoặc đầu xoắn, làm 
bằng nhựa PP y tế. Kim sắc, bơm trơn. Không 
DEHP. HSD: 5 năm 

 Việt Nam  Hộp 100 cái Cái 3000 990 2,970,000 

43 
Bơm tiêm nhựa 50ml 
loại 1 

Bơm tiêm nhựa liền kim 50ml. Bơm đầu côn 
hoặc đầu xoắn, làm bằng nhựa PP y tế. Bơm 
trơn. Không DEHP. HSD: 5 năm 

 Việt Nam  Hộp 25 cái Cái 50 4,200 210,000 

44 Bơm cho ăn 50ml 

hành phần cấu tạo: 
- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, 
trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, 
không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia 
dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, đốc to 
lắp vừa dây cho ăn. 
- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, 
trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, 
không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy 
để hủy chống sử dụng lại. 
- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy 
lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức 
khỏe. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene 
Oxide (E.O) 

 Việt Nam  Hộp 25 cái Cái 25 4,500 112,500 



45 Băng chun 2 móc 

Polyester và sợi cao su. 
 Kích thước: 
-  0,075 x 3 m 

-  0,075 x 4 m 

 - 0,075 x 4,5 m 

Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485, ISO 9001) hoặc 
tương đương 

Thailand Túi 1 cuộn Cuộn 50 27,000 1,350,000 

46 
Kim chọc dò tủy 
sống các số  

3 mặt vát sắc. Thiết kế lăng kính pha lê phản 
quang trong chuôi kim quan sát được dịch chảy 
ra. Que thông nòng có màu theo quy ước ISO & 
DIN. Các c  G18, G20, G22, G25, G27.  
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Japan  Hộp 25 cái Cái 25 28,000 700,000 

47 Túi đựng nước tiểu    Việt Nam  Túi 20 cái Cái 50 5,200 260,000 

48 
Giấy monito sản 
khoa 

  
Malaysia Túi 1 tệp Tệp 10 78,000 780,000 

49 Băng dính   Việt Nam Hộp 1 cuộn Cuộn 50 18,600 930,000 

50 Sonde dạ dày các số 

Các số, dài 125cm (±5%), vạch đánh dấu tại 45, 
55, 65, 75 cm, có 4 mắt phụ, đầu ống được mài 
nhẵn có đường cản quang chạy dọc thân ống. 
Chất liệu PVC mềm, dẻo.Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485, CE 

 Thailand  Túi 1 cái Cái 50 16,500 825,000 

51 
Dung dịch khử 
khuẩn cidezyme 

Thành phần tối thiểu gồm: Enzyme protease 
subtilisin 0,1% - 0,5%, pH 6 - 8.8. Không gây ăn 
mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 -3 phút. Làm sạch 
và khử khuẩn dụng cụ y tế, tương thích với 
nhiều loại dụng cụ. Đạt tiêu chuẩn: (ISO 9001, 
EC, ISO 13485)  hoặc tương đương. 

USA Chai  1 lít chai 3 
626,00

0 
1,878,000 

52 Sonde nenatol các số 

Làm bằng cao su thiên nhiên, kích thước 6 - 
24Fr.  

Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương 
đương 

 China  Túi 1 cái Cái 50 6,500 325,000 



53 Sonde folay các số    Malaysia Túi 10 cái Cái 50 28,600 1,430,000 

54 Ống đựng nước tiểu   China Túi 50 cái Cái 500 1,200 600,000 

55 
Film City Phim chụp 
X quang 35 x 43 cm  

  Bỉ Hộp 100 tờ Tờ 100 41,500 4,150,000 

Tổng cộng: 55  khoản     99,925,700 
(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín trăm hai mươi năm nghìn, bảy trăm đồng) 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 

 
 


