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           Số:         /TB-BV                 Hoài Nhơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

   

 

THÔNG BÁO 

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

 

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-BV ngày 04/6/2021 của Giám đốc Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống thang máy phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên 

với những nội dung sau: 

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam 

- Địa chỉ: 1/8C Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

- Giá trúng thầu: 48.576.000 đồng 

(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn./.) 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa 

chọn của các nhà thầu. 
 

STT 
Danh sách nhà thầu  

không được lựa chọn 

Lý do không được 

 lựa chọn của các nhà thầu 

01 

Công ty Cổ phần thiết bị 

Thang máy FUJI Việt 

Nam 

Giá dự thầu cao hơn giá dự toán gói thầu 

được duyệt 

02 
Công ty TNHH Kỹ thuật 

NTC 

Giá dự thầu cao hơn giá dự toán gói thầu 

được duyệt 



STT 
Danh sách nhà thầu  

không được lựa chọn 

Lý do không được 

 lựa chọn của các nhà thầu 

03 
Công ty TNHH Thang 

máy Đại Nghĩa 

Giá dự thầu cao hơn giá dự toán gói thầu 

được duyệt 

 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu 

được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn để thương 

thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./. 

  

   Nơi nhận: 

-  Các nhà thầu; 

-  Lưu: VT. 

                                    GIÁM ĐỐC  

                                  

  

 

 Trần Quốc Việt                                                                                                                         


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-06-08T11:14:11+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trần Quốc Việt<viettq@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-08T13:37:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-08T13:37:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-08T13:37:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




