
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

V/v mời cung cấp máy phun 

khử khuẩn diện rộng cho 

Trung tâm Kiểm dịch y tế 

quốc tế Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  Các nhà thầu 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghi ̣ 

điṇh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng chính phủ về viêc̣ Quy 

điṇh chi tiết thi hành môṭ số điều của Luâṭ đấu thầu về lưạ choṇ nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số: 639/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy phun khử khuẩn diện 

rộng cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 

  Sở Y tế Lạng Sơn Mời Thầu:   

1. Tên gói thầu: Mua máy phun khử khuẩn diện rộng cho Trung tâm 

Kiểm dịch y tế quốc tế 

2. Danh mục hàng hóa chào thầu: 

 

TT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Mua máy phun khử khuẩn diện rộng cho Trung tâm 

Kiểm dịch y tế quốc tế (Hệ thống phun khử trùng tự 

động chuyên dụng - Model: 05-ASS Hãng sản xuất: 

Hahuymec Xuất xứ : Việt Nam 

Máy 02 

3. Nội dung khác: 

Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày. 

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Lạng Sơn 

4. Nội dung yêu cầu chào giá: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm có: 

- Đơn chào giá của nhà thầu. 

- Bản chào giá chi tiết các mặt hàng của nhà thầu dự kiến cung cấp. 

- Tài liệu chứng minh năng lực của nhà thầu (Gồm giấy đăng ký kinh 

doanh, báo cáo tài chính năm 2019) 

- Nhà thầu có thể cung cấp hợp đồng tương tự các mặt hàng đã thực hiện. 
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- Tiêu chuẩn hàng hóa của nhà thầu dự kiến cung cấp và các tài liệu 

chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa. 

5. Thời điểm đóng thầu và mở bản chào giá: 

Tất cả các tài liệu trên được đóng gói, niêm phong và ghi rõ “Không mở 

trước 15 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2020” và gửi theo địa chỉ: 50 Đinh Tiên 

Hoàng, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn trước 14 giờ 30 ngày 27 tháng 4 

năm 2020”. Sở Y tế sẽ tiến hành mở hồ sơ chào giá của các nhà thầu vào hồi 15 

giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2020 tại Văn phòng Sở Y tế. 

6. Đánh giá bản chào giá của các nhà thầu  

Căn cứ hồ sơ chào giá của các nhà thầu, Sở Y tế sẽ tiến hành xét giá chào 

của các nhà thầu. Nhà thầu có hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn, có giá chào thầu 

thấp nhất của từng mặt hàng sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng.Trên cơ sở 

kết quả thương thảo hợp đồng, Sở Y tế sẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký 

kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi, làm rõ, xin liên hệ với Trần 

Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế, số điện thoại: 

0985506316 - Email: thloc@langson.gov.vn hoặc tranhoangloc@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(THL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

  

Ký bởi: Sở Y tế
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 22/04/2020 17:22:00
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Phụ lục:  Tiêu chuẩn hàng hóa thuộc gói thầu 

(Kèm theo Công văn số           SYT-KHTC ngày        tháng 4 năm 2020 của Sở Y tế) 

1 Hệ thống phun khử trùng tự động 

chuyên dụng 

Model: 05-ASS 

Hãng sản xuất : Hahuymec 

Xuất xứ : Việt Nam 

Mới 100%, đạt chứng chỉ ISO 9001:2015, 

sản xuất năm 2019 trở về sau 

 

Cấu hình cung cấp cho 01 hệ thống bao 

gồm:   

- Bộ cột phun bao gồm 20 đầu phun : 02 

chiếc 

- Cột gắn cảm biến : 01 chiếc  

- Tủ điều khiển gồm màn hình 7 inch, bộ 

PLC : 01 bộ 

- Máy bơm dung dịch : 01 chiếc 

- Bể chứa chứa dung dịch : 01 chiếc 

- Camera theo dõi : 02 chiếc 

- Đầu ghi hình : 01 chiếc 

- Các biển báo hiệu kèm cột gắn : 03 chiếc  

- Cột phân làn phản quang : 12 chiếc 

- Sách hướng dẫn sử dụng và lắp đặt hệ 

thống: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật : 

Giới thiệu  

 Hệ thống phun khử trùng tự động 

dùng để phun thuốc tiệt trùng, diệt khuẩn 

cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa 

Hệ 

thống 
01 
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xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, bến xe, 

nhà ga xe lửa,… Hệ thống này thay thế 

hoàn toàn cho việc phun khử trùng bằng 

tay thủ công trước đây. Hệ thống kiểm 

soát việc phun được chính xác, thay thế 

hoàn toàn sức người và tiết kiệm được khá 

nhiều hóa chất khi phun. Khi xe đi qua hệ 

thống sẽ tự động phun và tự động dừng 

phun khi xe qua khỏi vị trí của hệ thống 

phun. 

 

 Toàn bộ hệ thống được lập trình 

điều khiển tự động 

 Khi xe chạy đến cột phun thì máy 

sẽ tự động phun, khi chạy qua hết 

cột sẽ tự ngắt chế độ phun 

 Cảnh báo khi săp hết dung dịch 

trong bể chứa 

 Theo dõi trực quan xe ra vào, ra qua 

hệ thống camera và màn hình quan 

sát 

 Hệ thống có chức năng giám sát và 

quản lý từ xa. giám sát và quản lý 

từ xa trên điện thoại, các loại máy 

tính sử dụng hệ điều hành android, 

ios, windows.  

 Hệ thống thiết bị gồm: 

Bộ PLC dùng thiết bị của hãng Siemens AG của 

Đức 

Thiết kế linh hoạt 

- Mở rộng tín hiệu vào/ra bằng board tín 

hiệu mở rộng (signal board), gắn trực 

tiếp phía trước CPU, giúp mở rộng tín 

hiệu vào/ra mà không thay đổi kích 

thước hệ điều khiển  

- Mỗi CPU có thể kết nối 8 module mở 
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rộng tín hiệu vào/ra  

- Ngõ vào analog 0-10V được tích hợp 

trên CPU 

3 module truyền thông có thể kết nối 

vào CPU mở rộng khả năng truyền 

thông, module RS232 hay RS485  

- 50KB work memory, 2MB load 

memory Card nhớ SIMATIC, dùng khi 

cần rộng bộ nhớ cho CPU, copy 

chương trình ứng dụng hay khi cập 

nhật firmware  

- Chẩn đoán lỗi online / offline. 

Thông số kỹ thuật 

Tính năng nổi bật 

- Bộ điều khiển mở rộng từ S7 với 

phương án mở rộng linh hoạt: 

+ 1 bo mạch tín hiệu (SB) và 1 bo 

mạch truyền thông (CB) 

+ 8 mô đun tín hiệu (SM) 

+ Có thể có lớn nhất 3 modun 

truyền thông (CM) 

- Cổng truyền thông Profinet (Ethernet) 

được tích hợp sẵn: 

+ Dùng để kết nối máy tính, với 

màn hình HMI hay truyền thông 

PLC-PLC  

+ Dùng kết nối với các thiết bị khác 

có hỗ trợ chuẩn Ethernet mở  

+ Đầu nối RJ45 với tính năng tự 

động chuyển đổi đấu chéo  

+ Tốc độ truyền 10/100 Mbits/s Hỗ 

trợ 16 kết nối Ethernet TCP/IP, ISO 

on TCP, và S7 protocol  

- Các tính năng về đo lường, điều khiển 

vị trí, điều khiển quá trình:  

+ 6 bộ đếm tốc độ cao (high speed 

counter) dùng cho các ứng dụng đếm 
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và đo lường, trong đó có 3 bộ đếm 

100kHz và 3 bộ đếm 30kHz  + 2 ngõ ra 

PTO 100kHz để điều khiển tốc độ và 

vị trí động cơ bước hay bộ lái servo 

(servo drive) .Ngõ ra điều rộng xung 

PWM, điều khiển tốc độ động cơ, vị trí 

valve, hay điều khiển nhiệt độ… 16 bộ 

điều khiển PID với tính năng tự động 

xác định thông số điểu khiển (auto-

tune functionality). 

Màn hình cảm ứng dùng thiết bị của 

hãng Invt của Trung Quốc 

Thông số kỹ thuật  

Màn hình HMI VT Series là 1 giao diện 

Người – Máy được ứng dụng trong ngành 

tự động hóa với nhiều chế độ hiện thị, tốc 

độ xử lý dữ liệu nhanh, dung lượng lớn, 

hoạt động đơn giản, cấu hình linh hoạt và 

sử dụng rất dể dàng. 

Chức năng điều khiển chính của Màn hình 

lập trình HMI 

- Điện áp cung cấp: 24VDC ±10%. 

- Kích thước: 7 inch.  

- Là dạng màn hình cảm ứng với 64K 

màu, thư viện hình ảnh phong phú.  

- Bộ nhớ lớn, có thể mở rộng bằng thẻ 

nhớ SD hoặc USB. 

- Tốc độ xử lý nhanh.  

- Hỗ trợ nhiều cổng giao tiếp: Serial, 

USB, Ethernet.  

- Hiển thị được nhiều loại ngôn ngữ.  

- Phần mềm lập trình mạnh mẽ, dễ sử 

dụng, hỗ trợ kết nối với hầu hết các 

dòng PLC hiện nay. 

- Màn hình HMI VT/VK Series là màn 

hình cảm ứng, vì vậy người dùng sẽ dể 
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dàng vận hành và giám sát thông qua 

rất nhiều phương thức: vận hành từ xa, 

vận hành tại chỗ, vận hành thông qua 

máy tính… 

Cảm biến laser dùng thiết bị của hãng 

IFM có xuất xứ từ Đức 

Thông số kỹ thuật  

- Dải đo: 0.2-10 m 

- Kích thước: 59 x 42 x 52 mm 

- Chức năng ngõ ra: thường mở / thường 

đóng; (programmable); analogue 

- Laser protection class: 2 

- Lắp đặt đơn giản, dễ dàng bảo trì, thiết 

kế với tuổi thọ cao. 

Van điện từ inox  

Tính năng  

Van điện từ inox là dòng van điện từ có 

thân được đúc hoàn toàn bằng inox 304 

hoặc 316. Van dùng trong các môi trường 

có hóa chất ăn mòn, nồng độ axit cao. Van 

hoạt động tốt ở các môi trường có nhiệt độ 

và áp lực cao, dùng trong các môi trường 

đặc biệt như hơi nước nóng, hoặc môi 

trường có hóa chất ăn mòn, nước thải. 

v.v…. 

Thông số kỹ thuật  

- Loại 2 đầu  

- Loại dùng cho nước  

- Loại thường đóng (NC): không có điện 

thì van đóng, khi có điện thì mở  

- Loại thường mở (NO): không có điện 

thì van mở, có điện van đóng.  

- Điện áp cuộn hút: 220VAC  
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- Ưu điểm của van điện từ chính là có cơ 

chế đóng mở nhanh, hoạt động ổn 

định, tốn ít năng lượng và có cấu tạo 

đơn giản dễ tháo lắp sửa chữa. 

Đầu phun dùng thiết bị của hãng 

Spraying System Co. Mỹ  

Thông số kỹ thuật 

- Góc phun: ≥ 120-180 

- Áp lực: ≥ 2-6 Mpa (bar) 

- Lưu lượng: ≥ 30-100 L/giờ 

Bơm dung dịch dùng thiết bị của hãng  

PRISMA được sản xuất tại Tây Ban Nha 

Thông số kỹ thuật  

-   Áp lực: ≥ 2-6 Mpa (bar) 

-   Công suất: ≥ 950W 

-   Điện áp: 230 V/50Hz 

-   Lưu lượng: ≥ 3.9 m3/h 

-   Vòng quay: ≥ 2.900 vòng/phút 

-   Chịu được sự ăn mòn của hóa chất 

Cột gắn đầu phun  

Thông số kỹ thuật 

- Chế tạo bằng vật liệu Inox chịu được 

hóa chất ăn mòn 

- Hình hộp : Kích thước (20 x 15 x 310) 

cm, dày 1,5 mm 

Cột gắn cảm biến  

Thông số kỹ thuật 

- Chế tạo bằng vật liệu Inox chịu được hóa 

chất ăn mòn 

- Kích thước : Ø 90cm cao 130cm. 

Bồn chứa dung dịch là nhựa composite  
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Thông số kỹ thuật  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Miệng bồn: Đường kính 150mm, có 

nắp vặn  

- Van đáy bồn: Đường kính 60mm  

- Khung bồn: Khung sắt mạ kẽm  

- Dung tích: 1000 lít  

- Kích thước: 1.186mm x 1000mm x 

1200mm  

- Bể được sản xuất bằng vật liệu nhựa 

Composite chịu được sự ăn mòn của 

hóa chất và được gắn vào khung có 

chân đế.  

- Phao điện báo mức dung dịch, đầu nối 

và ống dẫn. 

Tủ điều khiển 

Thông số kỹ thuật 

-  Chế tạo bằng vật liệu Inox chịu được 

hóa chất ăn mòn 

-    Kích thước : (49 x 35 x19)cm 

-    Thiết kế treo tường 

 


