
          SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:           /TB-BV                          Hoài Nhơn, ngày 01 tháng 7 năm 2022               
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời thầu tạm thời bãi giữ xe bệnh nhân  

và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện 

  

 

Căn cứ Đề án số 787/ĐA-BV ngày 11/12/2020 của Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn về việc sử dụng tài sản công tại Bệnh viện vào mục đích cho thuê đã được 

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt;  

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 06/01/2021của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho 

thuê tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Hợp đồng số 02/HĐ-BV ngày 29/4/2022 đã được ký kết giữa Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn với bà Dương Thị Lời về việc giao thầu bãi giữ xe của bệnh 

nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ ngày 01/5/2022 

đến 30/6/2022;         

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Ban giám đốc Bệnh viện tổ chức ngày 

30/6/2022. 

Xuất phát từ nhu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay và chờ kết quả đấu 

giá quyền cho thuê mặt bằng bãi giữ xe bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn được tổ chức vào ngày 16/7/2022 tại Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp Bình Định). 

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban giám đốc. Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

thông báo đến tất cả các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia đấu thầu tạm thời bãi 

giữ xe của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

trong thời hạn từ ngày 05/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022. 

- Thời gian nhận đơn đăng ký: Từ khi phát hành thông báo cho đến 15h00 

ngày 04/7/2022. Hết thời gian nêu trên, đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận. 

- Nơi nhận đơn: Bộ phận Văn thư thuộc Phòng HC – TC Bệnh viện. (trong 

giờ hành chính). 

- Thời gian đấu giá: 15h30 phút ngày 04/7/2022. 

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường giao ban Bệnh viện (tầng 5, khu mở rộng) 



- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín. 

- Giá khởi điểm: 50.000.000,đồng/tháng. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
- Website BV; 

- Dán thông báo; 

- Lưu: VTBV. 

       

       Trần Quốc Việt 
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