
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

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

  Tên dịch vụ chào giá :  Bảo trì kính hiển vi 

 Hình thức lựa chọn : Chào giá cạnh tranh. 

 Thời gian phát hành HSYC chào giá cạnh tranh : Từ 9h00 ngày 22  tháng 6  năm  2020 

đến  16h00  ngày 26  tháng  6  năm  2020 (trong giờ hành chính). Địa chỉ phát hành và 

nhận HSYC chào giá : 02 Dương Quang Trung, P12-Q10 (Phòng Thiết bị). ĐT : 

38631039  

 Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) : chậm nhất là trước 16h00, ngày 26 

tháng 6 năm 2020. 
 

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

+ Danh mục (đính kèm) 

+ Giá dịch vụ (bao gồm thuế) 

+ Thời gian bảo trì : thỏa thuận cụ thể với từng bộ môn sau khi ký hợp đồng 

+ Phương thức thanh toán: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày 

sau khi ký nghiệm thu thanh lý hợp đồng 

+ Hiệu lực của báo giá 

+ Hậu mãi (nếu có) 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh   

+ Giấy chứng nhận đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bởi công ty chính hãng liên 

quan đến kính hiển vi cần bảo trì. 

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

tham gia báo giá 

+ Đại diện đơn vị khi đến gửi hồ sơ báo giá phải ký nhận đầy đủ. 

 

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Đỗ Ninh 

 

 

 

 



DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

- Bảo trì kính hiển vi định kỳ hàng năm (01 lần/năm) 

- Số lượng : 267 cái 

Trong đó danh mục, số lượng và model từng loại kính hiển vi cụ thể như sau: 

TT Kính hiển vi Hãng SX Model SL ĐVT Ghi chú 

1 Kính hiển vi  Olympus, Nhật 

CX21, CX21 

LED, CX22 

LED, CX 23 

248 cái 
MP(50), VS(50), KS(86), 

SL (56), XN (06) 

3 Kính hiển vi  Olympus, Nhật CH20 07 cái MP 

4 Kính hiển vi  Olympus, Nhật BX53 01 cái MP 

5 Kính hiển vi   Olympus, Nhật CK2 01 cái MP 

6 Kính hiển vi  Olympus, Nhật CKX41 01 cái VS 

7 Kính hiển vi  Olympus, Nhật CX41 02 cái VS 

9 Kính hiển vi  Olympus, Nhật SZ51 06 cái KS 

10 
Kính hiển vi huỳnh 

quang soi ngược 
Olympus, Nhật IX71 01  SL 

PHƯƠNG ÁN BẢO TRÌ KÍNH HIỂN VI NĂM 2020 
- Vệ sinh hệ thống quang, thị kính, vật kính 

- Kiểm tra nguồn sáng; cân chỉnh tụ quang 

- Yêu cầu dung dịch lau kính: 70% ete + 30% cồn 

- Giấu lau kính chuyên dụng 

- Vệ sinh bên trong len kính đối với kính bị mốc 

- Cân chỉnh lại hệ thống lăng – thị kính đối với kính lệch (Toàn bộ của 

Olympus) 

- Các việc lau bên ngoài thân kính, thị kính  

- Vệ sinh + cân chỉnh và tra dầu mỡ phần cơ 

- Khắc phục các sự cố nhỏ của kính trong quá trình bảo trì.  

Điều kiện yêu cầu đối với công ty nhận bảo trì kính hiển vi: 

- Nhân viên bảo trì phải có đầy đủ chứng chỉ được đào tạo của hãng kính Olympus 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ chuyên dụng để bảo trì kính hiển vi của hãng kính Olympus 

- Sử dụng dung dịch lau kính + giấy lau kính chuyên dụng theo khuyến cáo 

của hãng kính Olympus 

- Phải đảm bảo nguồn linh kiện chính hãng thay thế nếu có hư hỏng phát 

sinh trong quá trình bảo trì 

Yêu cầu về thời gian hoàn thành công việc: 

- Có đầy đủ nhân lực để hoàn tất công việc bảo trì và bàn giao tất cả số kính 

theo yêu cầu của bộ môn. 


