
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:          /TM-BVĐK 
V/v: cung cấp đồ vải, xăng, áo  

choàng phẫu thuật năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 3 năm 2023 

                           

Kính gửi: Các nhà cung cấp đồ vải, xăng, áo choàng phẫu thuật 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm đồ vải, xăng, áo choàng 

phẫu thuật năm 2023 để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị người bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: 

(Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục I đính kèm) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp dịch vụ nêu trên, gửi báo giá về khoa Chống nhiễm khuẩn 

trước ngày 18 tháng 3 năm 2023, theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, 

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng KHTH (để đăng tải trên trang TTĐT);  

- Lưu: VT, CNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 

(Kèm theo thư mời số:          /TM-BVĐK,  ngày 17/3/2023 của BVĐK tỉnh) 

TT 
Tên đồ 

vải 

Đặc tính kỹ thuật, thông 

số kỹ thuật, tiêu chuẩn 

nhà sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Báo giá 

(đồng/cái) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 

Săng 

phẫu 

thuật 

 

- Kích thước: 1,2 x 1,5m 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter  

- Đảm bảo độ bền thấm máu, 

giặt tẩy không bị bục, hấp 

không bị ròn 

Cái 200 

  

2 

Săng 

phẫu 

thuật 

 

- Kích thước: 2,2 x 1,5m 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter  

- Đảm bảo độ bền thấm máu, 

giặt tẩy không bị bục, hấp 

không bị ròn. 

Cái 50 

  

3 

Áo 

choàng 

phẫu 

thuật 

(Size 

Nam)  

 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter dệt sợi mỏng. 

Quy cách: Áo choàng dài tay, 

Thân trước liền, thân sau mở 

buộc dây cổ tròn hoặc cổ tàu 

3 phân, túi giữa áo thân trước, 

khẩu trang liền hoặc rời. 

chiều dài tới gót chân 

 Chỉ may hansung - Hàn 

Quốc , mật độ đường may 6 

mũi chỉ/cm, tất cả các đường 

may mép sản phẩm phải gấp , 

may đè mí, độ rộng vừa phải 

theo tiêu chuẩn sản phẩm, các 

đoạn nối vải phải cắt từ khối 

vải theo đường thẳng vải, 

đoạn nối các phần phải thẳng 

hàng theo mạch vải. 

Cái 70 

  

4 

Áo 

choàng 

phẫu 

thuật 

(Size Nữ) 

 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter dệt sợi mỏng. 

Quy cách: Áo choàng dài tay, 

Thân trước liền, thân sau mở 

buộc dây cổ tròn hoặc cổ tàu 

Cái 30 

  



3 phân, túi giữa áo thân trước, 

khẩu trang liền hoặc rời. 

chiều dài tới gót chân. Chỉ 

may hansung - Hàn Quốc , 

mật độ đường may 6 mũi 

chỉ/cm, tất cả các đường may 

mép sản phẩm phải gấp , may 

đè mí, độ rộng vừa phải theo 

tiêu chuẩn sản phẩm, các 

đoạn nối vải phải cắt từ khối 

vải theo đường thẳng vải, 

đoạn nối các phần phải thẳng 

hàng theo mạch vải. 

5 
Túi tít 

 

- Kích thước: 1.0 x 1,5m ( 

gấp 2 lượt vải may viền bên 

trong) 

- Màu sắc: Trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter  

- Đảm bảo độ bền thấm máu, 

giặt tẩy không bị bục, hấp 

không bị ròn 

Cái 10 

  

6 
Săng đón 

bé 

- Kích thước: 1.2 x 1,5m 

- Màu sắc: Hồng nhạt 

- Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter  

- Đảm bảo độ bền thấm máu, 

giặt tẩy không bị bục, hấp 

không bị ròn 

Cái 30 

  

7 

Săng 

khám sản 

phụ khoa 

 

- Kích thước: 0,65 x 0,75 m 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Chất liệu: Vải Kaki nhập 

khẩu 85% Cotton 15% 

Pholiyeter  

- Đảm bảo độ bền thấm máu, 

giặt tẩy không bị bục, hấp 

không bị ròn 

Cái 30 

  

Tổng      
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