
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BVĐK-TCKT 
V/v mời cung cấp báo giá, dịch vụ 

thẩm định giá Mua sắm, thay thế các 

đầu dò cho các máy siêu âm 

Samsung HS40 và GE Vivid E9 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị. 

 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm, thay thế 

các đầu dò cho các máy siêu âm Samsung HS40 và GE Vivid E9 theo danh mục đính 

kèm. 

(Có danh mục thông số kỹ thuật chi tiết đính kèm) 

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp: 

1. Báo giá (Giấy báo giá, Bản chào giá...) 

Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục đính kèm, 

trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương 

mại, bảo hành... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước ngày 04/7/2022.  

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030. 

2. Dịch vụ thẩm định giá hàng hóa dịch vụ  

Các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ nêu trên 

xin liên hệ: Ông Đoàn Sơn Thụy – phòng TCKT, Số ĐT: 0912932039 để làm thủ tục 

thực hiện dịch vụ thẩm định giá.  

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, 

cung cấp báo giá hoặc dịch vụ thẩm định giá. 

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Bình./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng CTXH (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Chính Chuyên 
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DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số         /BVĐK-TCKT ngày      tháng     năm 2022  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)  

 

Số 

TT 

Tên hàng hóa, 

thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1.  Đầu dò Convex 

- Mã: CA2-8AD  

(hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử 

dụng tương thích hoàn toàn với máy siêu âm của hãng Samsung 

Medison, model: HS40) 

- Năm sản xuất: 2021 trở đi 

- Tình trạng: mới 100% 

- Tính năng, thông kỹ thuật: 

+ Sử dụng cho siêu âm: ổ bụng, sản phụ khoa, ... 

+ Dải tần số: 2 - 8 MHz 

+ Bán kính cong: 60.365mm 

+ Trường nhìn: 58
0 

+ Số chấn tử: 192 

+ Hướng dẫn sinh thiết: Có 

Chiếc 01 

2.  Đầu dò Linear  

- Mã: LA3-16AD  

(hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử 

dụng tương thích hoàn toàn với máy siêu âm của hãng Samsung 

Medison, model: HS40) 

- Năm sản xuất: 2021 trở đi 

- Tình trạng: mới 100% 

- Tính năng, thông kỹ thuật: 

+ Sử dụng cho siêu âm: bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương 

khớp, ... 

+ Dải tần số: 3 - 16 MHz 

+ Hình dạng mặt đầu dò: phẳng 

+ Trường nhìn: 38.4mm 

+ Số chấn tử: 192 

+ Hướng dẫn sinh thiết: Có 

Chiếc 01 

3.  Đầu dò mảng pha chuyên tim  

- Mã: M5Sc-D  

(hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử 
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dụng tương thích hoàn toàn với máy siêu âm của hãng GE, 

model: Vivid E9) 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Tình trạng: mới 100% 

- Tính năng, thông kỹ thuật: 

+ Sử dụng cho siêu âm: tim mạch, tim thai, mạch vành, gắng 

sức, ổ bụng nhi khoa,... 

+ Diện tích bề mặt tiếp xúc đầu dò: 18x27 mm 

+ Dải tần số: 1.4 - 4.6 MHz 

+ Trường nhìn: 120
0 

+ Trường độ sâu: 30 cm 
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