
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 vật tư tiêu 

hao, hóa chất thiết yếu cho 

hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh 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 bổ sung vật tư tiêu hao, hóa chất 

thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; 

Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực hàng hóa vật tư tiêu hao, hóa 

chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với những nội dung 

chính như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua bổ sung vật tư tiêu hao, hóa chất thiết yếu cho hoạt 

động phòng, chống dịch Covid-19 

2. Danh mục hàng hóa chào thầu: 

Hàng hóa thuộc gói thầu gồm có 05 mặt hàng như sau: 

 

TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1 
Bộ quần áo chống dịch dùng 1 

lần (bộ 7 món) 
Bộ 19.500 

2 Khẩu trang N95 Cái 9.000 

3 Khẩu trang y tế  Cái 105.900 

4 Hi - Chlon 70 Kg 5.040 

5 Cloramin B Kg 9.500 

Gói thầu được chia thành 05 phần tương ứng với mỗi phần là 01 mặt 

hàng, nhà thầu có thể chào một hoặc toàn bộ các phần của gói thầu. 

(Có phụ lục tiêu chuẩn kèm theo) 

3. Nội dung khác: 

Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

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

- 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 theo từng mặt hàng. 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 16:41:45
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Phụ lục: Tiêu chuẩn hàng hóa thuộc gói thầu 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-KHTC ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Sở Y tế) 

 

 1. Bộ quần áo chống dịch dùng 1 lần (bộ 7 món) 

 Yêu cầu chung 

 - Chất lượng mới 100% 

 - Bộ chống dịch 7 món được đóng gói trong 1 bao nhựa, tiệt trùng. Bao 

gồm: quần, áo, mũ chùm đầu, khẩu trang, bao giầy thông dụng, găng tay cao su 

và kính bảo hộ. 

 - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2017/BCT. 

 - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 13485;   

 Thông số kỹ thuật 

a) Quần áo chống dịch: 

Các lớp vải: Làm bằng vải cotton hay vài không dệt, dạng phẳng, gấp nếp, 

không hút nước, định lượng 14g/m2 - 50 gram/m2. 

Bộ áo, quần dạng liền (hoặc rời) và bao giầy được sản xuất từ chất liệu 

vải không dệt, kháng thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo 

đường dịch. Bộ quần áo dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá 

mức cho người sử dụng, không gây dị ứng cho người mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, 

không còn đầu chỉ xơ, các viền chắc chắn, kín khít và không có lỗi ngoại quan. 

Dây bo ống tay, ống chân, vòng đầu: Dùng loại dây có tính đàn hồi, giúp cho 

việc mặc, cởi trang phục có tính đảm bảo an toàn và dễ dàng. 

b) Mũ chùm đầu:  

Làm từ vải không dệt. Có 2 lớp, 1 lớp bằng PE, 1 lớp bằng bao gai hoặc 

tương đương. May thành mũ có chun xếp dài, không loang, không gây kích ứng 

da. Phần mũ bo kín được khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người sử dụng 

không bị giới hạn trường nhìn). 

c) Khẩu trang: Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn. Tối 

thiểu đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010. 

d) Găng tay cao su: Làm từ Latex cao su thiên nhiên và các phụ gia thích 

hợp. tối thiểu đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6343-1:2007 găng khám bệnh sử 

dụng 1 lần. 

đ) Kính bảo hộ: Gọng kính làm bằng nhựa hoặc tương đương, tròng kính 

làm bằng nhựa, không gây kích ứng đối với da mặt, mắt kính trong suốt. Bề mặt 

kính bóng, không trầy xước. Đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc ANSI Z87 

hoặc TCVN 5039:1990 
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 2. Khẩu trang N95 

 Yêu cầu chung 

 - Chất lượng mới 100%. 

 - Phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: 

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

+ Châu Âu: FFP2 Respirator (tiêu chuẩn EN 149-2001) 

+ Úc, Newzealand: P2 Respirator (tiêu chẩn AS/NZ 1716:2012) 

+ Trung Quốc: KN95 Respirator (tiêu chuẩn GB2626-20 06) 

+ Nhật bản: DS Respirator (tiêu chuẩn JMHLW- Notification 214, 2018) 

+ Hàn Quốc: Korea 1st Class Respirator (tiêu chuẩn KMOEL-2017-64). 

 Thông số kỹ thuật 

- Nẹp mũi có thể điều chỉnh. 

- Cấu trúc gấp phẳng. 

- Dây đeo qua đầu có ghim bấm. 

- Đạt yêu cầu hiệu quả lọc tối thiểu 95% sol khí rắn và lỏng không chứa dầu. 

 Thành phần vật liệu 

- Chun đeo: Polyisoprene hoặc tương đương. 

- Ghim: Thép hoặc tương đương. 

- Nẹp mũi: Nhôm hoặc tương đương. 

- Màng lọc: Polypropylene hoặc tương đương. 

- Lớp phủ ngoài: Polypropylene hoặc tương đương. 

- Khẩu trang này không có bộ phận làm từ mủ cao su tự nhiên 

 3. Khẩu trang y tế 

 Yêu cầu chung 

- Chất lượng mới 100% 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 13485;   

- Hàng hóa tối thiểu đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010. 

 Thông số kỹ thuật 

 Khẩu trang y tế tối thiểu gồm có 03 lớp như sau:   

 - 02 lớp ngoài: Vải không dệt. 

 - 01 lớp giữa: Giấy vi lọc, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng 

lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn... 

 - 01 Thanh tựa mũi: làm bằng nhựa hoặc nhôm 

 - Quai khẩu trang: 2 dây đeo tai có độ co giãn tốt. 

 - Quy cách đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
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 4. Hi - Chlon 

 Yêu cầu chung 

 - Chất lượng mới 100%. 

 - Hạn sử dụng tối thiểu tháng 12/2020. 

 Thông số kỹ thuật 

 - Thành phần hàm lượng: Calcium hypochlorite (CaO2CL2): ≥ 70% 

 - Đặc điểm: Dạng hạt trắng ngà, tính diệt khuẩn cao, độ tan tốt, ít lắng cặn 

  - Quy cách đóng gói: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 5. Cloramin B 

Yêu cầu chung 

 - Chất lượng mới 100%. 

 - Hạn sử dụng đến thời điểm hiện tại tối thiểu còn 4 năm. 

 Thông số kỹ thuật 

 - Thành phần: Sodium N Chlorobenzensulfochloramin 

 - Hàm lượng: Active Clorine ≥ 25% 

 - NaOH max 0,8% 

 - Hòa tan nước ở nhiệt độ 30°C đến 35°c 

 - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 


