
THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

CUNG CẤP ĐỒ DÙNG KHÁM SÀNG LỌC 

 TẠI BẮC NINH VÀ NINH BÌNH  

 

 

 Kính gửi Quý đơn vị! 

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ 

thuật ngoài công lập được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP triển khai các dự án nghiên cứu, đào 

tạo và tư vấn trong các lĩnh vực quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức 

khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và 

người khuyết tật. 

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) hiện có nhu cầu tìm kiếm đơn 

vị cung cấp một số đồ dùng khám sàng lọc tại các Trung tâm YTDP tỉnh Bắc 

Ninh và Ninh Bình với danh mục hàng hóa, quy cách và số lượng như sau:    

 

Stt Chi tiết quy cách 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1 Máy Accu-Chek Instant (09221808020 

ACC INSTANT MMOL/L SC SET):  

- Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, 

hoặc 0,6 - 33,3mmol/L 

- Giới hạn hematocrite là 10 - 65%, 

- Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh 

mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh), 

- Thử được ở những vị trí khác nhau như: 

đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay hoặc 

bắp tay 

- Thời gian đo <4 giây, 

- Mẫu máu đo 0.6µL 

- Bộ nhớ: +720 kết quả đường huyết kèm 

thời gian và ngày cùng với 30 kết quả 

kiểm chứng kèm thời gian và ngày. (750 

kết quả kèm thời gian và ngày). 

- Pin: 2 pin đồng xu CR2032 

- Có nút đẩy que, giúp loại bỏ que thử đã 

sử dụng nhanh chóng, và đảm bảo vệ 

sinh. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013/EN ISO 

15197:2015 

- Phần mềm hỗ trợ nội kiểm Accu-Chek 

Quest Online trên nền tảng Web 

10 Cái  



Stt Chi tiết quy cách 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

2 Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 

dùng cho máy Accu-Chek Instant cho kết 

quả đúng theo protocol của ISO 

15197:2013 (07819382020 AC 

INSTANT 50CT STRIP APAC)  

- Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, 

hoặc 0,6 - 33,3mmol/L 

- Giới hạn hematocrite là 10 - 65%, 

- Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh 

mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh), 

- Thử được ở những vị trí khác nhau như: 

đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc 

bắp tay 

- Thời gian đo <4 giây, 

- Mẫu máu đo 0.6µL 

- Que thử hút máu bằng mao dẫn 

- Vùng nhận máu rộng 5 mm giúp dễ dàng 

lấy máu 

- Chất liệu que thử: hợp kim vàng và 

palladium 

- Sử dụng men thử FAD-GDH không bị 

ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. 

-Đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013 / EN 

ISO 15197:2015 và Hướng dẫn Châu Âu 

98/79/EC về thiết bị chẩn đoán in Vitro 

5000 Cái  

3 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim 

05888662200 Accu-Chek Safe-T-Pro 

Uno 200  

Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Pro Uno 

là sản phẩm không cần dùng bút, có kim 

sắc, đầu kim lấy máu phủ silicon, có vỏ 

nhựa bảo vệ không cho kim lú ra ngoài, 

tiệt trùng riêng mỗi cây, an toàn cho 

người sử dụng, hoàn toàn tránh lây nhiễm 

cho nhân viên y tế và người bệnh. 

Sử dụng công nghệ độc quyền 

clixmotion, giảm đau cho người bệnh. 

- Đầu kim 3 mặt cắt dễ dàng đâm qua da, 

đường kính kim nhỏ (0.36mm, 28G độ 

đâm sâu 1.5mm), đầu kim phủ silicon 

- Kim đâm với tốc độ cao theo đường 

thẳng đứng: 3/1.000 giây, giảm đau tối da 

cho bệnh nhân. 

5000 Cái  



Stt Chi tiết quy cách 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016. FSC, 

EC +B12:H17 

 

• Lưu ý: Hàng hóa đơn vị cung cấp phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

hợp lệ.  

 

2. Các đơn vị được yêu cầu báo giá đã bao gồm các chi phí khác như thuế, 

bảo hành, chi phí giao nhận, lắp đặt tại Bắc Ninh và Ninh Bình.  

 

3.  Đánh giá và chọn lựa các đơn vị: Báo giá của các đơn vị được đánh giá và 

lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:  

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa: 40%.  

+ Báo giá cạnh tranh: 40% 

+ Chế độ bảo hành linh hoạt và điều kiện thanh toán phù hợp: 20% 

 

4.  Báo giá của quý đơn vị phải có giá trị ít nhất 20 ngày kể từ ngày hết hạn 

nộp báo giá như quy định tại Mục 5.  

 

5.  Thời hạn nộp báo giá: Trước 17h ngày 30/8/2022 theo địa chỉ email: 

thien@ccihp.org hoặc dtdoan@ccihp.org. 

    

6.  Hướng dẫn về hồ sơ báo giá bao gồm:  

- Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị (bản copy). 

- Báo giá chi tiết hàng hóa kèm hình ảnh và tiến độ giao hàng, thanh toán. 

 

Trân trọng! 

 

mailto:dtdoan@ccihp.org

