
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 
________  

Số:            /TTr-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về việc đăng tải công khai giá trúng thầu Gói thầu số 84: Mua sắm, lắp đặt 

thiết bị nội thất phòng mỗ, thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Trà Vinh trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo Kết 

luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 
____________________________ 

 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
 

Căn cứ Thông báo số 142/TB-KTNN ngày 13/5/2022 của Kiểm toán nhà nước  

về việc thông báo kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn 
đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Công văn số 2635/UBND-KT ngày 23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 142/TB-KTNN ngày 13/5/2022 của 

Kiểm toán nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-SYT ngày 16/11/2021 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt kết quả chọn lựa nhà thầu gói thầu số 84: Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất 
phòng mỗ, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 65 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh  và gửi Bộ Y tế 
thông tin về giá trúng thầu Gói thầu số 84: Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội 

thất phòng mỗ, thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Trà Vinh (chi tiết theo phụ lục đính kèm) theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Kiên Sóc Kha 

 
 



PHỤ LỤC 
Số lượng, chủng loại, xuất xứ, thông số kỹ thuật 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SYT ngày     /7/2022 của Sở Y tế) 
_______________________ 

 

Số 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật 
Thương 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

PANEL 

ĐIỀU 
KHIỂN 

THÔNG 

TIN 

Chứng nhận: ISO 9001 và ISO 13485:2016 

- Hiển thị thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê, thời 

gian thực. 

- Màn hình cảm ứng: 19'' 

- Độ phân giải: 1280x1024 

- Kích thước màn hình hiển thị: 376.3x301.1mm 

- Có thể kết nối với hệ thống BMS của bệnh viện để 

hiển thị các thông số môi trường trong phòng mổ. 

- Có chức năng kết nối với Hệ thống đèn báo " 

Theatre in Use"/ " X-ray in Use" để bật/tắt 

- Có chức năng kết nối và hiển thị trạng thái hoạt 
động của hệ thống IPS, UPS phòng mổ, hiển thị các 

báo động nếu bị lỗi. 

- Hiển thị: nhiệt độ, độ ẩm 

- Có chức năng bật/tắt đèn chiếu sáng phòng mổ tới 

03 khu vực/vùng chiếu sáng. 

- Có chức năng bật/tắt đèn mổ chính và đèn mổ phụ 

- Kích thước( xoay ngang, Rộng x Cao x Sâu): 

434x438 - 446x 157- 201 mm 

- Kích thước( không chân đỡ, Rộng x Cao x Sâu): 

434x 358x55mm 

- Kích cỡ hình ảnh hiển thị: 376.3x301.1mm 

Model: 

FDS1921T 
Nhãn hiệu: 

EIZO 

Nhật 
Bản 

Cái 18 180.310.000 3.245.580.000 



3 

Số 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật 
Thương 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

- Độ lớn điểm ảnh: 0.294 x 0.294 

- Số lượng hiển thị màu: 16.77 triệu màu 

- Góc nhìn: ( tiêu chuẩn, ngang/ đứng): 170 độ/ 160 

độ 

- Góc xoay: 30 độ UP, 0 độ Down. 

- Độ sáng ( tiêu chuẩn): 450cd/m2 

- Hệ điều hành tương thích: Windows 8.1 ( 32-bit/ 

64-bit), Windows 8 ( 32-bit/ 64- bit), Windows 7 ( 

32-bit/ 64-bit). 

- Đầu vào video: DisplayPort, DVI-D 24 pin ( bảo 

mật HDCP), D-Sub mini 15 pin 
- Tần số quyét kĩ thuật ( ngang/ đứng): 31-64kHz/ 

59-61Hz (VGA Text: 69-71 Hz) 

- Tần số quyét analog ( ngang/ đứng): 31-81 kHz/ 55-

76 Hz 

- Giao thức truyền thông tin: VESA DDC2B 

- Nguồn điện: 100-200V/ 200-240 V, 50/60 Hz 

- Mức tiêu hao điện tối đa: 30W, mức tiêu hao điện 

chuẩn: 9 W 

- Quản lý nguồn điện: Tiết kiệm điện (VESA DPM 

và DVI DMPM), bộ định thời ECO timer 

- Chế độ thiết lập trước: chế độ màu (User1, User2, 

sRGB) 

- Phụ kiện: Dây nguồn, dây cáp tín hiệu (DVI-D-

DVI-D, D- Sub- D-Sub), dây cáp USB, dây cáp 
audio, cẩm nang hướng dẫn cài đặt, đĩa CD-ROM, vít 

lắp ráp tùy chọn. 
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Số 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật 
Thương 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

2 

TỦ 

LÀM 

ẤM 

Chứng nhận : ISO 9001 : 2015 và ISO 13485 

- Được làm bằng thép không gỉ chuyên dụng trong 

phòng mổ 

- Kích thước: 590x475x1050mm 

- Nhiệt độ: 32 ~ 50°C 

- Năng lượng tiêu thụ: 700VA 

- Năng lượng cung cấp: AC 220V 60Hz 

- Điều khiển: điều khiển tự động vi xử lý 

- Hiển thị nhiệt độ: dạng led 

- Cửa kính trong suốt 

- Được lắp đặt âm tường 

Model: 

MMA – 

WMWC 

Nhãn hiệu: 

MMA 

Hàn 

Quốc 
Cái 18 126.950.000 2.285.100.000 

3 

TỦ 

LÀM 

MÁT 

Chứng nhận : ISO 9001 : 2015 và ISO 13485 

- Được làm bằng thép không gỉ chuyên dụng trong 

phòng mổ 

- Kích thước: 590x475x1050mm 

- Nhiệt độ: 4 ~ 14°C 

- Năng lượng tiêu thụ: 330VA 

- Năng lượng cung cấp: AC 220V 60Hz 

- Điều khiển: điều khiển tự động vi xử lý 

- Hiển thị nhiệt độ: dạng led 
- Cửa kính trong suốt 

- Sử dụng gas: R-134a 

- Được lắp đặt âm tường 

Model: 

MMA – 

WMRC 

Nhãn hiệu: 

MMA 

Hàn 

Quốc 
Cái 18 130.530.000 2.349.540.000 

4 

TỦ 

DỤNG 

CỤ 

Chứng nhận : ISO 13485 : 2016 

- Là tủ chuyên dụng cho phòng mổ để dụng cụ hoặc 

vật tư sử dụng cho các ca mổ. 

- Tủ dụng cụ phòng mổ làm bằng thép không gỉ chất 

Model: 

PN-01 – 

Nhãn hiệu: 

Phương 

Việt 

Nam 
Cái 18 62.400.000 1.123.200.000 
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Số 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật 
Thương 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

lượng cao Inox 304 chống gỉ sét, ăn mòn trong môi 

trường vô trùng và thường xuyên phải vệ sinh bằng 

hóa chất tẩy rửa. 

- Xung quanh tủ được bịt kín bằng silicon, tạo độ kín 

khí cho phòng mổ 

- Tủ có 2 cánh cửa 

- Kích thước: 1800x900x400mm 

- Kệ tủ bằng thép không gỉ Inox 304 chuyên dụng 

trong phòng mổ 

- Có thể điều chỉnh độ cao của bệ tủ để phù hợp với 

hệ thống tường xung quanh 
- Cánh tủ được thiết kế với bản lề cho phép điều 

chỉnh 3 chiều để đảm bảo độ kín khít sau khi lắp đặt. 

- Tay cánh tủ bằng thép không gỉ Inox 304 (SUS 

304) 

- Tủ dụng cụ được gắn âm tường 

Nguyễn 

5 

TỦ ĐỂ 

MÁY 

TÍNH 

Chứng nhận: ISO 13485 : 2016 

- Cấu tạo: được làm bằng Inox 304 (SUS 304) 

chuyên dụng trong phòng mổ 

- Kích thước: 1800x900x400mm 

Model: 

PN-02 – 

Nhãn hiệu: 

Phương 
Nguyễn 

Việt 

Nam 
Cái 18 62.400.000 1.123.200.000 

  Tổng cộng:      10.126.620.000 
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