
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

– Tên bên mời chào giá : TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

– Danh mục chào giá gồm : Mô hình phục vụ giảng dạy 

– Hình thức lựa chọn : Chào giá cạnh tranh.  

– Thời gian phát hành HSYC chào giá cạnh tranh : Vào lúc 08giờ00 ngày 18 tháng 10 

năm 2019 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).  

– Địa chỉ phát hành và nhận HSYC chào giá: 02 Dương Quang Trung, P12-Q10.                          

ĐT : 028-38631039 (Phòng Thiết bị). 

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá) : Trước 16giờ00 ngày 25 tháng 10 năm 2019. 

Ghi chú : Chỉ xét báo giá nêu đầy đủ các thông tin yêu cầu dưới đây : 

–   Danh mục sản phẩm (đính kèm danh mục bên dưới); 

– Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm thuế); 

– Thời gian giao hàng (nếu đặt hàng đề nghị ghi rõ thời gian giao hàng); 

– Thời gian bảo hành (nếu có); 

– Hiệu lực báo giá; 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận độc quyền sản phẩm liên quan 

đến thiết bị chào giá (nếu có) 

– Phương thức thanh toán : 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi ký nghiệm 

thu - thanh lý hợp đồng; 

– Báo giá được để trong bao thư dán kín có niêm phong đóng dấu của đơn vị tham gia 

báo giá; và ghi rõ tên từng gói thầu bên ngoài hồ sơ chào giá; 

– Đại diện đơn vị tham gia khi đến gửi hồ sơ chào giá phải ký nhận đầy đủ; 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ 
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Lê Đỗ Ninh 

 

  



 

DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

TT Tên hàng hóa Xuất xứ ĐVT Số lượng Thời gian giao hàng 

1 

Mô hình thông tiểu nữ 

MS: LF00856U 

NSX: Nasco  - Mỹ 

Đặc điểm : 

-   Là mô hình bán thân dưới của 

phụ nữ trung niên với đùi dạng ra 

đúng tư thế khi đặt thông tiểu 

-  Gồm bộ phận sinh dục ngoài 

và đáy chậu giống người thật 

-  Cấu tạo gồm: bàng quang, niệu 

đạo và van mô phỏng cơ vòng 

niệu đạo trong. 

- Tạo cảm giác có trở lực khi 

ống thông tiểu đi qua niệu đạo, cơ 

vòng và vào bàng quang. 

- Khi ống thông tiểu vào bàng 

quang, nước tiểu nhân tạo (nước) 

sẽ thoát ra ngoài như khi 

đặt thông tiểu thật. 

- Môi nhỏ được mở rộng tự 

nhiên để lộ âm vật, lổ niệu đạo và 

âm đạo 

-  Kèm theo vali đựng, chất bôi 

trơn, catheter và tài liệu hướng 

dẫn sử dụng 

- Mô hình có kích thước 61 x 44 

x 33cm, nặng khoảng 10 kg. 

Mỹ cái 02 

 

2 

Mô hình thông tiểu nam 

MS: LF00855U 

NSX: Nasco-Mỹ 

Đặc điểm : 

- Là mô hình bán thân dưới của 

nam giới trung niên với đùi dạng 

ra đúng tư thế khi đặt thông tiểu 

 Gồm bộ phận sinh dục ngoài và 

đáy chậu giống người thật 

- Cấu tạo gồm: bàng quang, niệu 

đạo và van mô phỏng cơ vòng 

niệu đạo trong. 

- Tạo cảm giác có trở lực khi 

ống thông tiểu đi qua niệu đạo, cơ 

vòng và vào bàng quang. 

- Khi ống thông tiểu vào bàng 

quang, nước tiểu nhân tạo (nước) 

sẽ thoát ra ngoài như khi 

đặt thông tiểu thật. 

Mỹ cái 01 

 



- Kèm theo vali đựng, chất bôi 

trơn, catheter và tài liệu hướng 

dẫn sử dụng. 

- Mô hình có kích thước 43  x 30 

x 25cm, nặng khoảng 5.3kg. 

3 

Cánh tay khâu vết thương 

MS: LF1028 U 

NSX: Nasco-Mỹ 

Đặc điểm: 

-   Cánh tay có nhiều vết rạch cho 

phép thực hành khâu, cắt chỉ. 

-   Cánh tay được làm trên chất liệu 

da Vinyl mềm mại tạo cảm giác 

sống động khi thực hiện các thủ 

thuật khâu vá vết thương phần 

mềm. 

-   Làn da có tuổi thọ cao và đặc 

biệt không bị co kéo hay xơ cứng 

khi thực hiện các thủ thuật khâu 

và tháo chỉ. 

Những vết thương có sẵn trên cánh 

tay có thể được khâu lặp lại nhiều 

lần, hoặc có thể tự tạo thêm các vết 

thương mới tại các vị trí khác 

nhau, cũng như cách tháo chỉ tại 

các đường khâu. 

Mỹ cái 10 

 

  


