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THƢ MỜI BÁO GIÁ 
  

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh bộ trang phục phòng chống dịch.  

 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên hiện có nhu cầu mua sắm Bộ trang phục phòng chống 

dịch cấp độ 3, cấp độ 4 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên kính mời các đơn vị tham gia chào giá Bộ trang phục 

phòng chống dịch cấp độ 3, cấp độ 4 cho Sở Y tế theo nội dung sau: 

Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3, cấp độ 4 được cung ứng ngay sau 

khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

Địa điểm giao hàng: Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh. 

Thông tin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế tỉnh Điện Biên, điện thoại 

0215 3827287./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

  

 

 

 

 

 

 

  Phạm Giang Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC PHƢƠNG TIỆN PHÒNG HỘ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

ST

T 

Tên 

phƣơng 

tiện 

phòng 

hộ 

Yêu cầu kĩ thuật 
Nhó

m 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá 

(có VAT) 

1 

Bộ trang 

phục 

phòng 

chống 

dịch 

dùng 01 

lần, bảo 

vệ toàn 

thân cấp 

độ 3 

- Các cỡ, gồm bộ mũ, áo, quần dạng liền + bao giầy phải 

được tiệt trùng (chỉ số 

bioburden đạt được phải ≤ 30 cfu/g); hiệu suất rào cản (đạt 

cấp độ 3) theo quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT 

ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế. 

- Kính bảo hộ đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc 

ANSI Z87 hoặc TCVN 5039:199 (hoặc tấm che mặt theo 

quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 

của Bộ Y tế). 

- Khẩu trang N95 hoặc tương đương có hiệu lực lọc cao 

đạt tiêu chuẩn, đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Mỹ: N95 Respirator (tiêu chuẩn NIOSH-42C FR84) 

+ Châu Âu: EFP2 Respirator (tiêu chuẩn EN 149-2001) 

+ Úc, Newzealand: P2 Respirator (tiêu chuẩn 

AS/NZ1716:2012) 

+ Trung Quốc: KN95 Respirator (tiêu chuẩn GB2626-

2006) 

+ Nhật Bản: DS Respirator (tiêu chuẩn JMHLW- 

Notification 214, 2018) 

+ Hàn Quốc: Korea 1st Class Respirator (tiêu chuẩn 

KMOEL-2017-64).  

- Găng tay y tế đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007 và 

6343-2:2007 găng khám bệnh sử dụng 1 lần. 

5 Bộ  

2 

Bộ trang 

phục 

phòng 

chống 

dịch 

dùng 01 

lần, bảo 

vệ toàn 

thân cấp 

độ 4 

- Các cỡ, gồm bộ mũ, áo, quần dạng liền + bao giầy phải 

được tiệt trùng (chỉ số 

bioburden đạt được phải ≤ 30 cfu/g); hiệu suất rào cản (đạt 

cấp độ 4) theo quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT 

ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế. 

- Kính bảo hộ đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc 

ANSI Z87 hoặc TCVN 5039:199 (hoặc tấm che mặt theo 

quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 

của Bộ Y tế). 

- Khẩu trang N95 hoặc tương đương có hiệu lực lọc cao 

đạt tiêu chuẩn, đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Mỹ: N95 Respirator (tiêu chuẩn NIOSH-42C FR84) 

+ Châu Âu: EFP2 Respirator (tiêu chuẩn EN 149-2001) 

+ Úc, Newzealand: P2 Respirator (tiêu chuẩn 

AS/NZ1716:2012) 

+ Trung Quốc: KN95 Respirator (tiêu chuẩn GB2626-

2006) 

+ Nhật Bản: DS Respirator (tiêu chuẩn JMHLW- 

Notification 214, 2018) 

+ Hàn Quốc: Korea 1st Class Respirator (tiêu chuẩn 

KMOEL-2017-64). 

- Găng tay y tế đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007 và 

6343-2:2007 găng khám bệnh sử dụng 1 lần. 

5 Bộ  
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