SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 4238 /KSBT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2021

V/v Báo giá vật tư y tế phòng, chống dịch
Covid-19 theo Quyết định số 3072/QĐ-UBND
Kính gửi: Các nhà thầu có năng lực thực hiện gói thầu
Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-KSBT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch lựa chọn nhà
thầu gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng, chống dịch COVID-19
trong trường hợp khẩn cấp;
Để làm cơ sở cho việc mua vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống
dịch kịp thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý
Công ty có khả năng cung ứng hàng hóa báo giá theo danh mục sau (Phụ lục chi tiết
thông số kỹ thuật kèm theo)
Gói 1. Bộ Kit tách chiết DNA /RNA virus (50 phản ứng/bộ)
Gói 2. Kit tách chiết RNA virus (100 test/bộ)

1. Các nhà thầu có thể báo giá toàn bộ danh mục hoặc từng gói. Báo giá là giá
đã bao gồm giá và tất cả các chi phí kèm theo (vận chuyển đến đơn vị, thuế,….). Thời
gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 15 ngày.
2. Bản báo giá:
- Gửi bằng file mềm scan có dấu đỏ gửi vào địa chỉ email:
cdc@thuathienhue.gov.vn
- Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thừa Thiên Huế, 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466)
- Thời hạn gửi báo giá : Từ ngày phát hành Công văn yêu cầu báo giá đến 15
giờ 00 ngày 01/12/2021 để đơn vị tiếp tục thực hiện các bước đấu thầu theo quy định.
3. Nhà thầu đã đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia; có năng lực kinh nghiệm
thực hiện gói thầu; có báo giá đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật; hàng hóa có nguồn gốc
xuất xứ và có giá chào thấp nhất không vượt giá kế hoạch đã được phê duyệt sẽ được
chọn để vào thương thảo hợp đồng.
Trân trọng cám ơn!
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT.

Hoàng Văn Đức

DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 4238/KSBT ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)
GÓI 1. BỘ KÍT TÁCH CHIẾT DNA /RNA VIRUS
(50 phản ứng/bộ)

Stt

Hàng hóa và Thông số kỹ thuật

Quy cách

Hãng,
nước
sản xuất

1

Kit Tách chiết DNA/RNA
(TopPURE ® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT) HI-712
Loại Mẫu: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-) và gram (+), huyễn dịch (huyền
phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Thu nhận đồng thời DNA và
RNA
Hiệu suất thu hồi: >26 µg DNA Genome
Độ tinh sạch: A260/A280 = 1.7 - 2.0, Thời gian: 30 phút cho 10 mẫu
Lượng mẫu đầu vào: 200 µL
Thể tích thu nhận:50 µL DNA/RNA
Thông số Cột silica:
Thể tích cột tối đa: 800 µL; Thể tích tube chứa cột tối đa: 2ml
Hiệu suất tối đa: 30 µg, Lực ly tâm tối đa: 16,000g
Điều kiện lưu trữ: Bảo quản ở nhiệt độ phòng, ngoại trừ proteinase K ở 2-80C,
Tiêu chuẩn: Bộ Kit sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485

50 phản
ứng/hộp

ABT Việt
Nam

Nhóm
theo
TT14

ĐVT

5

Hộp

Số
lượng

200

DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số 4328 /KSBT ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)
GÓI 2. KÍT TÁCH CHIẾT RNA VIRUS
(100 test/bộ)

Stt

1

Hàng hóa và Thông số kỹ thuật

Quy cách

Hãng,
nước
sản xuất

Kit tách chiết RNA virus
Dùng tách chiết RNA virus. Thành phần gồm:-Dung dịch đệm liên kết: chứa
4,5 M guanidine-HCl, 50 mM Tris-HCl, 30% Triton X-100 (w/v), pH 6,6 (+
250C)- Dung dịch đệm loại bỏ chât ức chế:Chứa 5 M guanidine-HCl, 20 mM
Roche Tris-HCl, pH 6,6 (+ 250C) (nồng độ cuối cùng sau khi thêm etanol)- Dung dịch 100 test/hộp
Đức
đệm rửa: 20 mM NaCl, 2 mM Tris-HCl, pH 7,5 (+ 250C) (nồng độ cuối cùng
sau khi thêm etanol)- Dung dịch đệm rửa giải: Nước, Chuẩn PCR- High Pure
Filter Tubes (Ống lọc tinh khiết): Để sử dụng thể tích mẫu lên đến 700
μl.Collection- Tubes (Ống thu)

Nhóm
theo
TT14

ĐVT

3

Test

Số
lượng

10.000

