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Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 ố: 169/ TB-BVTT                24       6  ăm 2022 

    G   O          

 ề việc đấu thầu cung cấp dịch vụ trông giữ xe  

tại  ệnh viện Tâ  thần TP Cần  h  

 

Kính gửi: Các Tổ chức và cá nhân 

 

 hực hiện chủ trương của Ban giám đốc Bệnh viện về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cung cấp dịch vụ trông giữ xe. Bệnh viện  âm thần thành phố Cần  hơ thông báo mời thầu 

như sau: 

1. Bên mời thầu: Bệnh viện  âm thần thành phố Cần  hơ. 

2. Địa chỉ: Khu vực Bình  òa A, phường  hước  hới, quận Ô Môn, thành phố  

Cần  hơ. 

3.  ên gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện  âm thần thành phố  

Cần  hơ. 

4. Đối tượng tham gia:  ổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo qui định  ồ sơ mời thầu 

(HSMT). 

5. Lệ phí mua   M : 260.000 đồng/ hồ sơ ( ai trăm sáu mươi ngàn đồng). 

6.  hời gian phát hành   M :  ừ 8 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2022. 

7. Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). 

8.   hời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 13/7/2022 

9.  hời gian mở thầu và xét thầu: 8 giờ 30 phút ngày 13/7/2022. 

10.  hời gian ký hợp đồng 14/7/2022 đến 18/7/2022 

11. Nộp tiền thế chấp cho bệnh viện: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) từ ngày 

14/7/2022 đến 18/7/2022. 

 Địa điểm phát hành   M : Lầu 1 phòng Văn thư Bệnh viện  âm thần thành phố 

Cần  hơ, Khu vực Bình  òa A, phường  hước  hới, quận Ô Môn, thành phố Cần  hơ.  

Đ : 02923 0 738 116./. 
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