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____________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 
 

         Lào Cai, ngày … tháng 7 năm 2021 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi : Các đơn vị tư vấn thẩm định giá 

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản, trang thiết bị và bổ sung dự 

toán chi ngân sách năm 2021 cho Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá 

dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau : 

1. Nội dung tư vấn 

Tư vấn thẩm định giá danh mục các trang thiết bị y tế để làm cơ sở xây dựng 

dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu theo quy định. 

2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: Theo biểu chi 

tiết kèm theo 

3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm: 

- Đơn (Báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn 

- Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu 

- Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện Điều khoản tham chiếu 

- Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn 

- Lý lịch chuyên gia tư vấn 

- Tiến độ thực hiện công việc 

Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn gửi về Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) - Phường Bình Minh - Thành Phố Lào Cai. Người 

nhận: Đỗ Mạnh Số điện thoại 0987497813 Email: domanhbt@gmail.com 

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là 17 

giờ 00 phút ngày 22/7/2021./. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT;  

 

 

 

Phạm Văn Thinh 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

 

TT 
Tên tài sản đề nghị 

thẩm định giá 

Hãng, nước sản xuất 

(dự kiến) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân nhóm 

dự kiến 

theo 

14/2020/TT-

BYT 

A. 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
    

1 
Bộ điều chỉnh lưu 

lượng ô xy 
Medimax/Hàn Quốc  Bộ 16 

Không thuộc 

danh muc 

TTBYT 

2 
Máy thở chức năng 

cao  

Model:CARESCAPE 

R860 

 HSX: Datex - Ohmeda, 

Inc. (GE Healthcare) 

Xuất xứ máy chính: Mỹ 

Máy  3 Nhóm 3 

3 
Máy thở xâm nhập và 

không xâm nhập  

Model/Ký mã hiệu: 

Siaretron 4000 

Hãng sản xuất: Siare 

Engineering 

International Group 

S.r.l. (GE Healthcare) 

Xuất xứ máy chính: Ý 

Máy 5 Nhóm 3 

4 
Hệ thống oxy dòng 

cao HFNO 

Model/Ký mã hiệu: HF 

2900 

HSX: Great Group 

Medical CO, LTD 

(GGM) 

Xuất xứ máy chính: Đài 

Loan 

Máy 3 Nhóm 6 

5 
Máy thở xách tay kèm 

van PEEP, 2 bộ dây  

Model/Ký mã hiệu: 

Falco 202 EVO 

Hãng sản xuất: Siare 

Engineering 

International Group 

S.r.l. (GE Healthcare) 

Xuất xứ máy chính: Ý 

Máy 1 Nhóm 3 

6 
Máy chụp X Quang di 

động kỹ thuật số 

Model:  

DRX- Revolution Nano 

Hãng sản xuất:  

Micro-X / Úc” 

Hãng chủ sở hữu:  

Carestream / Mỹ” 

Xuất xứ: ÚC 

Máy 1 Nhóm 2 



TT 
Tên tài sản đề nghị 

thẩm định giá 

Hãng, nước sản xuất 

(dự kiến) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân nhóm 

dự kiến 

theo 

14/2020/TT-

BYT 

A. 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
    

7 
Máy siêu âm có ≥ 3 

đầu dò  

Model: Arietta 65 

Hãng sản xuất: Hitachi  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy 1 Nhóm 3 

8 

Monitor theo dõi bệnh 

nhân 7 thông số. có 

chức năng theo dõi 

nồng độ CO2 

Model: B125 

Hãng sản xuất:  

Critikon de Mexico S. 

De R.L. De C.V (GE 

Healthcare) 

Xuất xứ máy chính:  

Mexico 

Máy 18 Nhóm 2 

9 
HỆ THỐNG BỒN 

CRYLOR 

Model: CA-11/ Hãng 

sản xuất: Cryolor/ Pháp 

Nước sản xuất: Ấn Độ 

Hệ 

thống 
1 

Không thuộc 

danh muc 

TTBYT 

10 Bơm tiêm điện 

Model: Top 5530 

Hãng sản xuất: 

MEDITOP 

Corporation - Malaysia 

Xuất xứ: TOP 

Corporation - Nhật Bản 

Máy 64 Nhóm 4 

11 Máy truyền dịch 

Model: Top 2300 

Hãng sản xuất: 

MEDITOP 

Corporation - Malaysia 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy 28 Nhóm 4 

12 Máy hút đờm  

Model: New Hospivac 

350 

Nước sản xuất: Ý 

Máy 18 Nhóm 3 

13 
Máy hút dịch áp lực 

thấp 

Model: Constant 1400 

Hãng sản xuất: Shin Ei/ 

Sanko 

Máy  2 Nhóm 3 

14 

Bộ hút dẫn lưu liên tục 

áp lực thấp loại 3 bình 

sử dụng khí y tế trung 

tâm 

MODEL: HDLT - 310 

Xuất xứ:Việt Nam 
Bộ 4 Nhóm 6 

15 
Bộ soi đặt nội khí quản 

có camera  

Model: McGrath®MAC 

Video Laryngoscope 

(301-000-000) 

 Hãng sản xuất:     

Aircraft Medical 

Limited 

Xuất xứ : Anh/ Mexico                                 

chiếc 1 Nhóm 4 



TT 
Tên tài sản đề nghị 

thẩm định giá 

Hãng, nước sản xuất 

(dự kiến) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân nhóm 

dự kiến 

theo 

14/2020/TT-

BYT 

A. 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
    

16 
Bộ khí dung kết nối 

máy thở 

Model/ Ký Mã Hiệu: 

Aerogen Nebulizer 

Hãng sản xuất/phân 

phối: GE Datex 

Ohmeda - Aerogen 

Xuất xứ: Mỹ/Ireland 

Bộ 8 
Không phân 

nhóm 

17 Máy phá dung tim 

Model: TEC-5631 

Hãng sản xuất: NIHON 

KOHDEN, Nhật Bản 

Bộ 1 Nhóm 3 

18 Bộ mở khí quản 

Hãng sx : Smiths 

Medical/Czech 

Republic  

Bộ 1 Nhóm 6 

19 
Bóng Ambu có van 

PEEP 

RE 24140/Besmed/Đài 

Loan 
Cái 2 Nhóm 6 

20 
Lưỡi đèn đặt nội khí 

quản  

Luxamed GmbH  & 

Co.KG/ Đức 
Bộ 1 Nhóm 6 

B. 

06 đơn vị tuyến 

huyện (BVĐK huyện 

Mường Khương, Bảo 

Yên, Văn Bàn, Bát 

Xát, TP Lào Cai, 

TTYT huyện Si Ma 

Cai) 

    

1 
Máy thở xâm nhập và 

không xâm nhập 

Model: Savina 300 

Drägerwerk AG & 

Co.KGaA/ Đức  

Chiếc 6 Nhóm 1 

 

  



ĐƠN CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN 

_____, ngày_____tháng_____ năm_____ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai 

Sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], 

cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn          [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu 

cầu của hồ sơ mời chào giá. Cùng với Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn, chúng tôi xin 

báo giá dịch vụ tư vấn trọn gói với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền] với thời gian hiệu lực là  90 ngày, kể từ ký.  

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
 

  



CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM 

CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN 
 

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu   

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp 

liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng 

chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc 

không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]. 

B. Kinh nghiệm của nhà thầu  

Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng 05  năm gần 

đây. 

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như 

DVTV được yêu cầu trong Thư mời chào giá này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư 

cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). 

 

Tên dự án  

Địa điểm thực hiện  

Tên chủ đầu tư  

Tên gói thầu  

Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị 

DVTV do nhà thầu thực hiện) 
 

Tư cách tham dự thầu 

(ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh  hoặc 

nhà thầu phụ) 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng  

(nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) 
 

Thời gian thực tế đã thực hiện  

(nêu rõ từ ngày... đến ngày..... Trường hợp chậm 

trễ thực hiện hợp đồng thì nêu rõ lý do) 

 

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực 

hiện theo hợp đồng 
 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan. 
  



NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN 

NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham 

chiếu nhằm thực hiện hợp đồng] 

 

Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

  



DANH SÁCH CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT CỦA NHÀ THẦU (1) 

Stt Họ và tên 
Lĩnh vực chuyên môn/ 

Bằng cấp/ Chứng chỉ 

Số năm Kinh nghiệm trong 

lĩnh vực liên quan tới gói thầu 

1 Nguyễn Văn A 

Lĩnh vực chuyên môn:… 

Bằng cấp:… 

Chứng chỉ: …. 

 

2    

…    

 

  



LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN1 

Vị trí dự kiến đảm nhiệm:    

Tên nhà thầu:    

Họ tên chuyên gia: ____________________   Quốc tịch:________________ 

Nghề nghiệp:    

Ngày, tháng, năm sinh:    

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:    

  

Quá trình công tác: 

Thời gian Tên cơ quan đơn 

vị công tác 

Thông tin tham 

chiếu 

Vị trí công việc 

đảm nhận 

Từ tháng/năm đến 

tháng/năm 

...... (nêu tên, điện 

thoại, email của 

người được tham 

chiếu để kiểm 

chứng thông tin) 

..... 

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: 

Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân 

công trong gói thầu:  

 

Nêu kinh nghiệm thực hiện những 

công việc, nhiệm vụ liên quan trước 

đây để chứng minh khả năng thực hiện 

công việc, nhiệm vụ được phân công 

[Nêu các hạng mục công việc mà 

chuyên gia được phân công thực hiện] 

 

 

…  

 

Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng 

phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ 

nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu 

tư/bên mời thầu.] 

  

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian 

học và loại bằng cấp] 

  

Ngoại ngữ: 

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ] 

  

                                                 
1 Chỉ áp dụng trong trường hợp tại thời điểm lập HSMQT đã đưa ra được yêu cầu cho một số nhân sự chủ chốt 

theo quy định tại Khoản 2 Mục 2 Chương II, các nhân sự chủ chốt đó phải kê khai theo Mẫu này. 



Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối 

chiếu thông tin] __________________________  

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

  

 

 

_____,  ngày ____ tháng ___năm _____ 

Người khai  

[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] 

  

Ghi chú: 

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 6 phải kê khai Mẫu 

này.  

- Nhà thầu gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng 

chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên. 

  



TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC  

 

STT Nội dung công việc (1)  
Ngày/ Tuần/Tháng thứ (2) 

1 2 3 4 5 ..... n Tổng 

1 [Ví dụ: Công việc 1:         

 1) Thu thập dữ liệu                                                           

 2)  Soạn thảo báo cáo         

 3) Báo cáo sơ bộ         

 4) Tổng hợp ý kiến         

 5) ...         

 6)  Báo cáo cuối cùng ]         

          

2 [Ví dụ: Công việc 2:...]         

...          

n          

          

 

Ghi chú: 

(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực 

hiện các công việc cụ thể. 

(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà 

thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ. 

 
  



ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

I. Giới thiệu: 

UBND tỉnh ban hành quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 về việc phê duyệt 

danh mục mua sắm tài sản, trang thiết bị và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho 

Bệnh viện đa khoa tỉnh mua sắm trang thiết bị điều trị phục vụ cho 01 khu vực điều trị 20 

bệnh nhân nặng và trang thiết bị hồi sức cấp cứu cho 06 đơn vị tuyến huyện (BVĐK 

huyện Mường Khương, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, TP Lào Cai, TTYT huyện Si Ma 

Cai). 

Dự toán chi theo quyết định cụ thể như sau: 

- Kinh phí mua sắm cho Khu vực điều trị 20 bệnh nhân nặng: 26.219.000.000 đồng 

- Kinh phí mua sắm cho trang thiết bị hồi sức cấp cứu cho 06 đơn vị tuyến huyện: 

3.834.000.000 đồng 

- Tổng cộng kinh phí: 30.053.000.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 2021 

Mục đích tuyển chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá: Lựa chọn được đơn vị có đủ năng 

lực, kinh nghiệm nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá phù hợp với quy định của 

pháp luật. Sản phẩm của đơn vị tư vấn thẩm định giá được sử dụng để làm cơ sở xây 

dựng dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu. 

II. Phạm vi công việc 

1. Phạm vi công việc của tư vấn: Lập báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá 

đối với danh mục trang thiết bị theo Biểu phụ lục kèm theo. 

2. Nguồn kinh phí: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 2021 và nguồn kinh phí hợp pháp 

của Bệnh viện. 

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng ký kết. 

4. Dự kiến thời gian bắt đầu: Ngay sau khi ký hợp đồng 

III. Hồ sơ báo cáo và thời gian thực hiện 

1. Sản phẩm của hợp đồng tư vấn: Báo cáo thẩm định giá: Chứng thư thẩm định giá và 

các báo cáo khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Số lượng: 03 bộ/ báo cáo 

3. Chất lượng: Tuân thủ đúng quy định của Luật giá, Nghị định, thông tư của Bộ Tài 

chính liên quan đến tiêu chuẩn thẩm định giá, hướng dẫn thi hành về Luật giá, thẩm 

định giá. Ngoài ra cần tuân thủ các Nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về 

trang thiết bị y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4. Thời gian thực hiện: Trong thời gian ký kết hợp đồng với Bệnh viện. 

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của Nhà thầu 

1. Tổ chức 



Đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ 

Tài chính cấp còn hiệu lực. 

Thuộc nhóm doanh nghiệp đạt tối thiểu từ 70 điểm trở lên theo kết quả đánh giá chất 

lượng hoạt động thẩm định giá năm 2020 theo thông báo số 187/TB-BTC ngày 

22/2/2021 của Bộ Tài chính. 

Hợp đồng tương tự: Có tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang 

thiết bị y tế có quy mô tương tự. 

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu nêu trên. 

Trường hợp không đáp ứng bất kỳ một nội dung nào sẽ không được xem xét, 

mời thương thảo hợp đồng và trao thầu. 

2. Thẩm định giá viên 

Thẩm định giá viên được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện hành nghề thẩm định 

giá tài sản năm 2021 tại các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá. 

Đã từng thẩm định giá các trang thiết bị tương tự như Phụ lục kèm theo. 

Trường hợp không đáp ứng bất kỳ một nội dung nào sẽ không được xem xét, 

mời thương thảo hợp đồng và trao thầu. 
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