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THÔNG BÁO
về việc mời đối tác liên doanh, liên kết

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo mời đối tác tham gia thực hiện liên doanh, 
liên kết với các nội dung sau:

1. Thông tin của đơn vị:
- Bệnh viện Nhi Trung ương
- Địa chỉ: 18/879 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 62738532

- Fax: 62738573

2. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết:
Hai bên cùng góp vốn bằng tiền để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bệnh 

viện, cụ thể:

3. Phương án liên doanh, liên kết:

3.1. Vốn đầu tư dự kiến:

TT Tên thiết bị Số lượng

1 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt 01

2 Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1.5 Tesla 01

3 Hệ thống chụp X-quang số hóa (DR) 01

4 Hệ thống chụp X-quang số hóa tăng sáng 01

Tổng 04

- Căn cứ đe xác định vốn đầu tư:

+ Chi phí mua sắp máy móc, trang thiết bị: Hệ thống máy CT 128 dãy, Máy chụp MRI, 
Máy chụp X-quang (DR), Máy chụp X-quang số hóa tăng sáng và các hệ thống phụ trợ đi 
kèm là hệ thống thuộc thế hệ tiên tiến, phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị nhiều 
loại bệnh cho trẻ em. Các thiết bị CĐHA được mua sắm theo hình thức đầu thầu rộng rãi.

+ Chi phí xây lắp, gia cố phòng chụp: Phòng đặt máy phải xây lắp, gia cố nền vững 
chắc để chịu được tải trọng của máy, gia cố an toàn bức xạ (cửa chì, tường trát vật liệu 
chống bức xạ ...), lắp đặt máy điều hoà và các phụ kiện, phương tiện thông tin liên lạc, đèn 
chiếu sáng và các vật dụng cần thiết khác, tạm thời xác định theo đơn giá xây dựng nhân 
với số mét vuông dự kiến sử dụng.



+ Chi phí thương hiệu Bệnh viện Nhi Trung ương: 20 % tổng giá trị vốn góp, tỉ lệ này 
không thay đổi trong suốt quá trình liên doanh, liên kết.

a) Dự kiến vốn đầu tư thiết bị:

Trong đó: + Máy CT 128 dãy là

: 56.003.000.000 đồng

: 18.340.000.000 đồng

+ Máy MRI là

+ X-quang số hóa (DR) là

: 28.496.000.000 đồng

: 2.606.000.000 đồng

+ X-quang số hóa tăng sáng là : 6.561.000.000 đồng

b) Giá trị cơ sở hạ tầng Bệnh viện: 137.200.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

Phòng đặt máy / hệ thống Giá trị
Máy XQ số hoá 29.400.000

Máy XQ số hóa tăng sáng 29.400.000

Hệ thống CT 128 lát cắt 39.200.000

Hệ thống máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla 39.200.000

Tổng cộng 137.200.000
c) Dự kiến vốn lưu động và dự phòng: 3.859.800.000 đồng.

d) Giá trị thương hiệu Bệnh viện: 20% trên tổng vốn góp.
(Giá trị thực tế các trang thiết bị, vốn lưu động, quỹ dự phòng sẽ được xác định sau khi 

thực hiện mua sắm trang thiết bị theo các quy định hiện hành và sẽ được thông báo đến 
các bên góp vốn ngay khi hoàn thành giai đoạn đầu tư)

3.2. Cơ cấu vốn đầu tư
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Căn cứ vào tình hình thực tế tại Bệnh viện, cơ cấu vốn đầu tư dự kiến như sau:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến : 60.000.000.000 đồng

+ Vốn vay cán bộ công nhân viên Bệnh viện : 24.000.000.000 đồng

+ Vốn góp của Bệnh viện Nhi TW và nhà thầu : 36.000.000.000 đồng

Trong đó: Bệnh viện Nhi Trung ương: 60% vốn góp và nhà đầu tư: 40% vốn góp

3.3. Thời gian liên doanh, liên kết: 07 năm.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tác
Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia dự án phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối 

tác như sau:
4.1. Kết quả hoạt động tài chính lành mạnh (giá trị tài sản ròng năm 2015>0);

4.2. Doanh thu bình quân trong ba năm từ năm 2013 đến năm 2015 > 21.600.000.000 đồng;

4.3. Để thể hiện năng lực kinh nghiệm trong khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa 
ưang thiết bị Chẩn đoán hình ảnh, nhà đầu tư^phải chứng minh đã trúng thầu cung cấp trang 
thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở y tế trong những năm gần đây. Nhà đầu tư phải gửi 



kèm họp đồng mua bán của mặt hàng để chứng minh Nhà thầu đã trúng thầu và cung ứng 
hàng hóa trúng thầu tại cơ sở y tế đó.

4.4. Nhà đầu tư phải đưa ra phương án phân chia lợi nhuận dự kiến trong 07 năm cho các 
bên trong Dự án liên doanh, liên kết này để bên Bệnh viện xem xét.

Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia quan tâm dự án có thể nộp Hồ sơ LDLK trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax về địa chỉ: Bệnh viện Nhi Trung ương, số 
18/879 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội; fax: 024.62738573 không muộn hơn 14 giờ 
00 phút ngày 1 tháng 3 năm 2016. Các hồ sơ được gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp hồ 
sơ sẽ không được xem xét.

Căn cứ vào các Hồ sơ LDLK đã nộp, Bệnh viện sẽ đánh giá Hồ sơ LDLK và lựa 
chọn nhà đầu tư có phương án LDLK phù hợp nhất.

Trân trọng thông báo! "
GĨÁM ĐÓC
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