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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy theo dõi bệnh nhân 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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- xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội-Nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia;  Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn 

nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 10/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua trang thiết bị để phòng chống 

dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-SYT ngày 14/10/2021 của Sở Y tế Điện Biên 

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu mua máy theo dõi bệnh nhân; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 245/BCTĐ-CTTĐ ngày 15/11/2021 của Công ty 

TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Đức thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua máy theo dõi bệnh nhân;  

Theo đề nghị của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Đức tại 

tờ trình số 70-2/TTr-CTTĐ ngày 15/11/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy theo dõi bệnh 

nhân dịch như sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu, giá trị trúng thầu: 
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- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nipexco.  

- Địa chỉ: 194 Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giá trị trúng thầu: 1.050.000.000 đồng. 

(Phụ biểu chi tiết kèm theo). 

 2. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

 Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 Tổ chuyên gia đấu thầu 

phối hợp cùng Văn phòng Sở Y tế tổ chức ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng 

thầu, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế có liên quan 

và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh; 

- Wesite Sở Y tế; 

- Lưu VT, TCG, TTĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

                

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC, GIÁ TRỊ MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TRÚNG THẦU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 
Tên 

hàng 

hóa 

Chủng 

loại  

(model)  

Số giấy phép 

nhập khẩu 

Năm 

sản 

xuất 

N  c 

sản 

xuất 

H ng 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

l ợng 

Phân 

nhóm 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VND) 

Thành tiền Tính năng kỹ thuật cơ bản 

Máy 

theo dõi 

bệnh 

nhân 

CETUS 

X12  

13901NK/B

YT-TB-CT, 

ngày 

01/11/20219 

2021 Đức aXcent 

medical 

GmbH 

Cái 10 Nhóm 
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105.000.000 1.050.000.000 1. Cấu hình 

- Máy chính có màn hình màu điều 

khiển kích thước 12.1 inch: 1 chiếc 

- Các phụ kiện chuẩn của máy bao 

gồm:  

+ Dây nguồn: 1 chiếc  

+ Dây điện cực điện tim: 1chiếc  

+ Điện cực dán điện tim: 25 chiếc  

+ Ống nối đo huyết áp cho trẻ em 

người lớn: 1chiếc  

+ Bao huyết áp trẻ em: 1chiếc  

+ Bao huyết áp người lớn: 1chiếc  

+ Đầu đo SpO2: 1chiếc 

+ Đầu đo nhiệt độ: 1chiếc  

+ Bộ đo CO2: 01 bộ 

+ Ắc quy tự nạp: 1 chiếc 

- Máy in thiết kế đồng bộ gắn liền 

với monitor: 01 chiếc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng 

tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

2. Tính năng kỹ thuật 

Theo dõi được các thông số ECG, 

Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, Nhiệt 

độ, CO2 

Tổng: 1.050.000.000  

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng. 

Ghi chú: Giá trúng thầu đã bao gồm giá hàng hóa, thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hành, bàn giao, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, 

chi phí chạy thử và các chi phí khác liên quan đến quá trình vận chuyển, lắp đặt …. 
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