
Biểu số 02 

BIỂU CHI TIẾT GÓI THẦU SỐ 02: MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           /           /2022 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

1 

Máy điều hòa nhiệt độ  
Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất nhiệt (W): 3517 

Dòng điện vận hành (A): 5,13 

Công suất điện (W): 1120 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/h): 599 

Công nghệ inverter: có 

Kích thước máy trong nhà (Dài x rộng x sâu) 

(mm) : 805x194x285 

Kích thước máy ngoài trời (Dài x rộng x sâu) 

(mm): 720x270x495 

Kích thước bao bì trong nhà (Dài x rộng x sâu) 

(mm): 870x270x365 

Kích thước bao bì ngoài trời (Dài x rộng x sâu) 

(mm): 835x300x540 

Trọng lượng máy/cả thùng trong nhà (Kg) : 

8,2/10,4 

Trọng lượng máy/cả thùng ngoài trời (Kg) : 

21,7/23,7 

Đường kính ống dẫn chất làm lạnh (mm): 6.35 

(ống đẩy); 9.52 (ống hồi) 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 30 tháng 

 Bộ  10    8.800.000    88.000.000    

Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 03 bộ; 

Trường Tiểu học B Kim Mỹ, huyện Kim 

Sơn: 04 bộ; 

Trường THCS Lưu Phương, huyện Kim 

Sơn: 01 bộ; 

Trường THCS Ninh Khang, huyện Hoa 

Lư: 02 bộ 

2 

Máy điều hòa nhiệt độ 

Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

 Bộ  3  13.000.000    39.000.000    
Chi cục Môi trường và Biển, đảo: 02 bộ; 

Tỉnh đoàn Ninh Bình: 1 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Công suất nhiệt (W): 4982 

Dòng điện vận hành (A): 6,52 

Công suất điện (W): 1748 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/h): 737 

Công nghệ inverter: có 

Kích thước máy trong nhà (Dài x rộng x 

sâu)(mm): 957x213x302 

Kích thước máy ngoài trời (Dài x rộng x 

sâu)(mm): 765x303x555 

Kích thước bao bì trong nhà (Dài x rộng x 

sâu)(mm): 1035x295x385 

Kích thước bao bì ngoài trời (Dài x rộng x 

sâu)(mm): 887x337x610 

Trọng lượng máy/cả thùng trong nhà (Kg) : 

10.85/14 

Trọng lượng máy/cả thùng ngoài trời (Kg) : 

27,2/29,4 

Đường kính ống dẫn chất làm lạnh (mm): 6.35 

(ống đẩy); 12.7 (ống hồi) 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 30 tháng 

3 

Máy điều hòa nhiệt độ  
Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 2,7 kW (9.212 BTU/h) 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 3,72 

Dòng điện vận hành (A): 3,5 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 11,3 

Công nghệ inverter: Không 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

25-44  

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 47 

 Bộ  31    9.000.000    279.000.000    

Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 08 bộ; 

Trung tâm y tế huyện Hoa Lư: 01 bộ; 

Trường mầm non Khánh Tiên, huyện Yên 

Khánh: 04 bộ; 

Trường mầm non Gia Thanh- huyện Gia 

Viễn: 12 bộ; 

Trường tiểu học Gia Thắng - huyện Gia 

Viễn: 01 bộ; 

Trường tiểu học Gia Lạc - huyện Gia 

Viễn: 03 bộ; 

Trường tiểu học Gia Tân - huyện Gia 

Viễn: 01 bộ; 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Tiêu thụ điện (kW): 0,77 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:799 x 290 x 232 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:718 x 525 x 255 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :9 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :24,5 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

9,52 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) :20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :10 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

Trường tiểu học Liên Sơn - huyện Gia 

Viễn: 01 bộ 

4 

Máy điều hòa nhiệt độ  
Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 3,6 kW (12.283 BTU/h) 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 3,71 

Dòng điện vận hành (A): 4,8 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 15,4 

Công nghệ inverter: Không 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

28-48  

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 50 

Tiêu thụ điện (kW): 1,03  

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:799 x 290 x 232 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

 Bộ  48  11.500.000    552.000.000    

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình: 02 bộ; 

Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học 

công nghệ và đo lường thử nghiệm: 02 bộ; 

Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh 

Ninh Bình: 03 bộ; 

Chi cục Thủy sản: 02 bộ; 

Chi cục Thủy lợi: 02 bộ; 

Bệnh viện y học cổ truyền: 08 bộ; 

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn: 06 bộ; 

Trung tâm y tế huyện Hoa Lư: 03 bộ; 

Trường Mầm non Kim Hải, huyện Kim 

Sơn: 01 bộ; 

Trường THCS Kim Mỹ, huyện Kim Sơn: 

01 bộ; 

Trường THCS Chất Bình, huyện Kim Sơn: 

01 bộ; 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

:718 x 525 x 255 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :9,5 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :31,5 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

12,7 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) :20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :10 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

Trường Tiểu học Ninh Hải, huyện Hoa 

Lư: 03 bộ; 

Trường Tiểu học Ninh Vân, huyện Hoa 

Lư: 03 bộ; 

Trường Mầm non Ninh Mỹ, huyện Hoa 

Lư: 02 bộ; 

Sở Công thương: 02 bộ; 

Trung tâm Khuyến công XTTM và PT 

cụm công nghiệp Ninh Bình: 02 bộ; 

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 

tỉnh Ninh Bình: 02 bộ; 

Trường mầm non Gia Minh- huyện Gia 

Viễn: 03 bộ 

5 

Máy điều hòa nhiệt độ 
Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 5,2 kW (17.742 BTU/h) 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 3,45 

Dòng điện vận hành (A): 7,5 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 18,8 

Công nghệ inverter: Không 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

34-49 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 51 

Tiêu thụ điện (kW): 1,60 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm): 

923 x 305 x 250 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm): 

800 x 550 x 285 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :13 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :34 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

 Bộ  27  17.140.000    462.780.000    

Chi cục Thủy lợi: 02 bộ; 

Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình: 02 

bộ; 

Trung tâm y tế huyện Hoa Lư: 01 bộ; 

Trường Chính trị: 07 bộ; 

Trường Tiểu học Ninh Giang, huyện Hoa 

Lư: 04 bộ; 

Công an tỉnh Ninh Bình: 03 bộ; 

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh 

Bình: 02 bộ; 

Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp: 01 

bộ; 

Trường tiểu học Gia Thắng - huyện Gia 

Viễn: 05 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

12,7 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

: 6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) : 20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) : 10 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

6 

Máy điều hòa nhiệt độ 
Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 6,4 kW (21.837 BTU/h) 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 3,52 

Dòng điện vận hành (A): 9,0 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 21,3 

Công nghệ inverter: Không 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

37-50 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 54 

Tiêu thụ điện (kW): 1,93 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) : 

1100 x 325 x 238 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:840 x 880 x 330 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :16 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) : 50,5 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

15,88 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m): 30 

 Bộ  11  24.000.000    264.000.000    

Công an tỉnh Ninh Bình: 03 bộ; 

Trường ĐH Hoa Lư: 05 bộ; 

Trường tiểu học Liên Sơn - huyện Gia 

Viễn: 03 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :15 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

7 

Máy điều hòa nhiệt độ  

Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 2,6 (0,8-2,7) kW - 8.871 (2.730 - 

9.212)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 4,30 

Dòng điện vận hành (A): 5,0 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 12,3 

Công nghệ inverter: Có 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

21-43 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 50 

Tiêu thụ điện (kW): 0,990 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:838 x 280 x 228 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:660 x 454 x 235 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :8 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :18 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

9,52 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) :20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :12 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

 Bộ  7  10.500.000    73.500.000    
Trung tâm y tế huyện Yên Mô: 05 bộ; 

Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp: 02 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

8 

Máy điều hòa nhiệt độ 

Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 3,6 (0,9-3,7) kW - 12.283 (3.071-

12.624)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 4,32 

Dòng điện vận hành (A): 6,4 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 12,8 

Công nghệ inverter: Có 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

22-43 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 51 

Tiêu thụ điện (kW): 1,330 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:838 x 280 x 228 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:699 x 538 x 249 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :8,5 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :22,5 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

9,52 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) :20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :12 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

 

 Bộ  130  13.000.000    1.690.000.000    

Sở Giáo dục và đào tạo Ninh Bình: 05 bộ; 

Trường THPT Yên Mô A: 06 bộ; 

Trường THPT Yên Mô B: 08 bộ ; 

Trường THPT Tạ Uyên: 06 bộ; 

Trường THPT Ngô Thì Nhậm: 05 bộ; 

Trung tâm  Điều dưỡng thương binh Nho 

Quan: 02 bộ: 

Sở Nội Vụ: 02 bộ; 

Ban Tôn giáo: 02 bộ; 

Chi cục Kiểm lâm: 03 bộ; 

Chi cục Chăn nuôi - Thú y: 01 bộ; 

Văn phòng Đăng ký đất đai: 02 bộ; 

Bệnh viện tâm thần: 01 bộ; 

Bệnh viện phục hồi chức năng: 05 bộ; 

Trung tâm pháp y: 03 bộ; 

Trung tâm giám định y khoa: 01 bộ; 

Trung tâm y tế huyện Nho Quan: 15 bộ; 

Trung tâm y tế huyện Gia Viễn: 12 bộ; 

Trung tâm y tế huyện Yên Khánh: 10 bộ; 

Sở y tế: 03 bộ; 

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh 

Bình: 10 bộ; 

Trường Tiểu học Khánh Hải, huyện Yên 

Khánh: 02 bộ; 

Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện 

Yên Khánh: 04 bộ; 

Trường Tiểu học Lai Thành A, huyện Kim 

Sơn: 03 bộ; 

Trường Tiểu học Lai Thành B, huyện Kim 

Sơn: 02 bộ; 

Trường THCS Ninh Thắng, huyện Hoa 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

 

 

Lư: 02 bộ; 

Sở Tư pháp: 02 bộ; 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh 

Bình: 02 bộ; 

Sở Xây dựng: 3 bộ; 

Trường tiểu học Gia Lập - huyện Gia 

Viễn: 04 bộ; 

Trường tiểu học Gia Lạc - huyện Gia 

Viễn: 02 bộ; 

Trường tiểu học Gia Tân - huyện Gia 

Viễn: 02 bộ; 

9 

Máy điều hòa nhiệt độ 

Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 5,2 (1,3-5,3) kW - 17.742 (4.436-

18.084)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 4,25 

Dòng điện vận hành (A): 8,9 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 15,8 

Công nghệ inverter: Có 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

28-49 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 52 

Tiêu thụ điện (kW): 1,940 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:838 x 280 x 228 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:800 x 550 x 285 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) :9 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :31,5 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

12,7 

 Bộ  13  20.000.000    260.000.000    

Trường Cao đẳng y tế: 05 bộ; 

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ 

phẩm: 05 bộ; 

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh Ninh Bình: 03 bộ; 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) :20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :12 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

10 

Máy điều hòa nhiệt độ  
Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh - Sưởi ấm 

Công suất làm lạnh: 3.3 (1.4-3.5) kW - 11.260 

(4.777-11.942)BTU/h 

Công suất sưởi ấm: 3.6 (1.1-4.1) kW - 12.283 

(3.753-13.989)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 4.82 

Dòng điện vận hành (A): 5.9 (làm lạnh), 5.0 

(sưởi ấm) 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 10.9 (làm 

lạnh), 10.3 (sưởi ấm) 

Công nghệ inverter: không 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

22-45 (làm lạnh), 23-44 (sưởi ấm) 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 50 (làm 

lạnh), 51 (sưởi ấm) 

Tiêu thụ điện (W): 1.24 (làm lạnh), 0.99 (sưởi 

ấm) 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) : 

799 x 290 x 232 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:699 x 538 x 249 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) : 9 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :25 

 Bộ  1  15.000.000    15.000.000    Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 01 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

9,52 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) : 20 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m): 12 

Môi chất lạnh: R410A 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 02 năm đối với  thân máy, 05 năm đối với 

máy nén) 

11 

Máy điều hòa nhiệt độ 
Loại máy: Điều hòa một chiều 

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh 

Công suất: 18.000 (3,200-20,500) BTU/h -  

5,275 (0,938-6,008) kW 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 5.39 

Dòng điện vận hành (làm lạnh/sưởi ấm) (A):7,10 

(1,40-10,00) 

Lưu lượng gió dàn lạnh (cao nhất) (m³/min): 

18,0/12,7/10,2/8,4 

Lưu lượng gió dàn nóng (cao nhất) (m³/min): 31 

Công nghệ inverter: có 

Độ ồn dán nóng (dB(A)): 53 

Độ ồn dàn lạnh (Làm lạnh - Sưởi ấm) (dB(A)): 

45/40/37/32 

Tiêu thụ điện: 1.540 W 

Dàn lạnh(Dài x rộng x sâu) (mm): 998 x 345 x 

210 

Dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm): 770 x 545 x 

288;  

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) : 11,2 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) : 32,5 

 Bộ  60  15.000.000    900.000.000    

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền 

thông: 03 bộ; 

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh Ninh Bình: 02 bộ; 

Trường Tiểu học Chất Bình, huyện Kim 

Sơn: 02 bộ; 

Trường Tiểu học Định Hóa, huyện Kim 

Sơn: 06 bộ; 

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Ninh Bình: 03 bộ; 

Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình: 

01 bộ; 

Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Bình: 01 

bộ; 

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính 

công Ninh Bình: 02 bộ; 

Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh: 02 bộ; 

Trường mầm non Gia Xuân- huyện Gia 

Viễn: 12 bộ; 

Trường mầm non Gia Trấn- huyện Gia 

Viễn: 18 bộ; 

Trường tiểu học Gia Hòa - huyện Gia 

Viễn: 05 bộ; 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

12,7 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

: 6,35 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 24 

tháng, 10 năm máy nén 

Trường tiểu học Gia Minh - huyện Gia 

Viễn: 03 bộ 

12 

Máy điều hòa nhiệt độ  

Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh - Sưởi ấm 

Công suất làm lạnh: 3.52 (0.88-3.87) kW - 

12.000 (3.000-23.500)BTU/h 

Công suất sưởi ấm: 3.75 (0.88-4.04) kW - 

12.800 (3.000-13.800)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 5,01 

Dòng điện vận hành (A): 6.00 (làm lạnh), 5.70 

(sưởi ấm) 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 12.5 (làm 

lạnh), 13 (sưởi ấm) 

Công nghệ inverter: có 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

21-42 (làm lạnh), 28-42 (sưởi ấm) 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 51 (làm 

lạnh), 53 (sưởi ấm) 

Tiêu thụ điện (W): 1.085 (làm lạnh), 1.030 (sưởi 

ấm) 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) : 

837 x 308 x 189 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:720 x 500 x 230 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) : 8.5 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :24.7 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

 Bộ  5  13.600.000    68.000.000    Trường THPT Nho Quan A: 05 bộ; 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

9,52 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) : 15 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :7 

Môi chất lạnh: R410A 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 24 

tháng, 10 năm máy nén 

13 

Máy điều hòa nhiệt độ 
Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh - Sưởi ấm 

Công suất làm lạnh: 5.28 (0.90-6.89) kW - 

18.000 (3.070-23.500)BTU/h 

Công suất sưởi ấm: 6.01 (0.90-6.98) kW - 

20.500 (3.070-23.800)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 5,68 

Dòng điện vận hành (A): 6.70 (làm lạnh), 7.50 

(sưởi ấm) 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 18.5 (làm 

lạnh), 19.5 (sưởi ấm) 

Công nghệ inverter: có 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

28-44 (làm lạnh), 37-44 (sưởi ấm) 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 52 (làm 

lạnh), 52 (sưởi ấm) 

Tiêu thụ điện (W): 1.490 (làm lạnh), 1.665 (sưởi 

ấm) 

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) : 

998 x 345 x 210 

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) 

:870 x 650 x 330 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) : 11 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :43 

 Bộ  11  18.250.000    200.750.000    
Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn: 04 bộ; 

Văn phòng Tỉnh ủy: 07 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

12,7 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) : 30 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :25 

Môi chất lạnh: R410A 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 24 

tháng, 10 năm máy nén 

14 

Máy điều hòa nhiệt độ 
Kiểu máy: Treo tường 

Chức năng: Làm lạnh - Sưởi ấm 

Công suất làm lạnh : 7.10 (1.40-8.90) kW - 

24.200 (4.770-30.300) BTU/h 

Công suất sưởi ấm: 8.00 (1.40-10.00) kW - 

27,300 (4,770-34,100)BTU/h 

Hiệu suất năng lượng (CSPF): 5.31 

Dòng điện vận hành (A): 10.7 (làm lạnh), 11.0 

(sưởi ấm) 

Lưu lượng gió (cao nhất) (m³/min): 20.8 (làm 

lạnh) 

Công nghệ inverter: có 

Độ ồn dàn lạnh (Thấp nhất - cao nhất) (dB(A)): 

30-47 (làm lạnh), 30-47 (sưởi ấm) 

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất) (dB(A)): 53 (làm 

lạnh), 53 (sưởi ấm) 

Tiêu thụ điện (W): 2.280 (làm lạnh), 2340 (sưởi 

ấm)  

Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) : 

295 × 1040 × 244  

Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) : 

695 × 875 × 320 

Trọng lượng dàn lạnh (Kg) : 14 

 Bộ  1  35.000.000      35.000.000    Trường ĐH Hoa Lư: 01 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Trọng lượng dàn nóng (Kg) :50 

Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) : 

15.88 

Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) 

:6,35 

Độ dài tối đa của ống (m) : 30 

Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) :20 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 01 năm 

đối với  thân máy, 07 năm đối với máy nén 

15 

Máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng 
Kiểu máy: Tủ đứng 

Chức năng: Làm lạnh  

Công suất lạnh danh định: 42,000(Btu/h); 

12,310(kW) 

EER danh định W/W 3,00 

Điện nguồn điều hòa V/Ph/Hz: 3 pha, 220V, 50 

Hz 

Lưu lượng gió cfm: 1035/935/835 

Độ ồn dàn lạnh (dBA): 49/47/44 

Chiều cao dàn lạnh (mm): 1850 

Chiều rộng dàn lạnh (mm): 600 

Độ dày dàn lạnh (mm): 270 

Khối lượng dàn lạnh (kg) 45 

Độ ồn dàn nóng (dBA): 60 

Chiều cao dàn nóng (mm): 852 

Chiều rộng dàn nóng (mm): 1030 

Độ dày dàn nóng (mm): 400 

Khối lượng dàn nóng (kg): 95 

Ống kết nối lỏng (mm): 9.52 

Ống kết nối hơi (mm): 15.88 

Chiều dài ống tối đa (m) 50 

Chênh lệch Độ Cao tối đa (m) 30 

 Bộ  1  43.000.000    43.000.000    
Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh 

Bình: 01 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Môi chất lạnh: R-410A 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 01 năm đối với  thân máy, 04 năm đối với 

máy nén) 

16 

Máy điều hòa nhiệt độ  
Kiểu máy: Âm trần 

Chức năng: Làm lạnh - Sưởi ấm 

Công suất làm lạnh: 7.1 (3.2-8.0) kW -  24,200 

(10,900-27,300) Btu/h 

Công suất sưởi: 8.0 (3.5-9.0)  kW -  27,300 

(12,000-30,700) Btu/h 

Công suất điện tiêu thụ: Làm lạnh 1,9 kW; Sưởi: 

2,05 kW 

Lưu lượng gió (Cao nhất) (m/phút): 23.0 (làm 

lạnh) 

Độ ồn dàn lạnh (Cao nhất) (dB(A)): 37.0 

Kích thước Thiết bị dàn lạnh (mm): 

256x840x840 

Kích thước Mặt nạ trang trí dàn lạnh (mm): 

50x950x950 

Trọng lượng dàn lạnh máy Thiết bị (kg): 22 

Trọng lượng dàn lạnh Mặt nạ trang trí (kg): 5,5 

Mức nạp môi chất làm lạnh: R32 

Kích thước dàn nóng (mm): 990x940x320 

Trọng lượng dàn nóng (kg): 69 

Ống kết nối     

Lỏng (Loe) (mm): 9.5 

Hơi (Loe) (mm): 15.9 

Ống xả dàn lạnh (mm): VP25 

Ống xả dàn nóng (mm):  26.0 (Lỗ) 

Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị (m): 75 

Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt (m): 30 

Cách nhiệt: Cả ống hơi và ống lỏng 

 Bộ  8  46.000.000    368.000.000 
Văn phòng Tỉnh ủy: 07 bộ; 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 01 bộ 
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành tiền 

(Đồng)  
Đơn vị sử dụng tài sản 

Môi chất lạnh: R32 

Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (bảo 

hành 01 năm đối với  thân máy, 04 năm đối với 

máy nén) 

  Tổng cộng   367   5.338.030.000  

 

Ghi chú: Đơn giá của hàng hóa  bao gồm:  VAT và chi phí lắp đặt (bao gồm: công lắp đặt, chi phí thuê giàn giáo; thang dây; vật tư các loại 

để lắp đặt cho máy hoạt động bình thường như: Aptomat; dây điện với độ dài không quá 10 mét; giá đỡ máy; đường ống đồng và ống bảo ôn cho 

01 máy với độ dài 05 mét;…) 
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