
              SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Số:         /TB - BVPHCN
V/v mời các nhà thầu tư vấn thực hiện

gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ

sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định
kết quả lựa chọn nhà thầu  gói thầu: Cung cấp

dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh

tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 2023 - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Lào Cai, ngày         tháng  3  năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 26/QĐ-BVPHCN ngày 14/03/2023 của Giám đốc Bệnh

viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm

sóc cây xanh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 2023 - 2024;

Nhằm đảm bảo lựa chọn được các đơn vị, nhà thầu tư vấn có năng lực phù hợp

để thực hiện các công việc: 

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

- Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu

- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu

- Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Khi nhận được thông báo này. Bệnh viện Phục hồi chức năng trân trọng đề

nghị các đơn vị, nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu thực hiện

các nội dung công việc nêu trên gửi 01 bộ Hồ sơ năng lực về Phòng kế toán Bệnh

viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 20 - P.Bắc Cường - TP Lào Cai

- tỉnh Lào Cai trước ngày 22/03/2023 để tổ chức lựa chọn tư vấn theo quy định. Hồ

sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm theo các nội dung sau:



+ Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác Lập hồ sơ mời thầu,

đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn

nhà thầu. 

+ Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (02 năm gần nhất).

 + Một số thông tin khác có liên quan.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai rất mong nhận được sự quan tâm

cộng tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Ban giám đốc
- Lưu: VT, TCKT.

                               GIÁM ĐỐC

                                     Trần Văn Năm
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