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

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

 

             Số:         /BV-TMS                     Hoài Nhơn, ngày  06  tháng 9 năm 2022 

    V/v chào giá gói thầu cải tạo, sửa chữa 

  03 hòn non bộ, 03 hồ cảnh của Bệnh viện 

      

  Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức và cá nhân 

 

1 .Căn cứ vào quy trình mua sắm hàng hóa, sửa chữa tài sản của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn; 

2. Căn cứ đề nghị của Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn – dinh dưỡng về việc 

cải tạo, sửa chữa 03 hồ cảnh và hòn non bộ tại vị trí của khoa Phụ sản, khoa 

Ngoại chấn thương – thần kinh, khoa Nội Tổng hợp ngày 23/5/2022. 

3. Căn cứ Biên bản giám định và xác định tình trạng hư hỏng 03 hồ cảnh 

và 03 hòn non bộ tại vị trí của khoa Phụ sản, khoa Ngoại chấn thương – thần 

kinh, khoa Nội Tổng hợp của Tổ giám định Bệnh viện ngày 27/5/2022. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời đơn vị, tổ chức, cá nhân có đủ tư 

cách pháp nhân, có uy tín và năng lực tham gia chào giá cạnh tranh cải tạo, sửa 

chữa 03 hồ cảnh và 03 hòn non bộ tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, cụ thể như 

sau: 
 

STT 

NỘI DUNG 

ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

Cải tạo, sửa chữa hoàn thiện 03 hồ cảnh và 

03 hòn non bộ (Hòn non bộ theo hình vẽ 

đính kèm), nội dung vật liệu chi tiết, như 

sau: 

1 Đá san hô M2 04 

2 Đèn Led pha dưới nước Cái 06 

3 Máy bơm nước Pump (sử dụng cho hồ cảnh) Cái 03 

 

4 

Ống nhựa (30 cây fi 20); dây điện (180m 

*2,5mm); sơn nước (3kg) và phụ kiện (bao 

gồm cho 03 hệ thống) 

 

Bộ 

 

01 

 

5 

Chất trồng và cây trang trí (09 cây linh sam, 

09 cây hải châu, 03 cây tùng, 04 cây ngũ gia 

bì, 04 cây dương xỉ 

 

Hệ thống 

 

03 

6 Chống thấm ngoài tường hai nước, đánh bóng 

thành hồ nước 

M2 44 

7 Lắp đặt bộ hẹn giờ tự động Cái 03 



STT 

NỘI DUNG 

ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

Cải tạo, sửa chữa hoàn thiện 03 hồ cảnh và 

03 hòn non bộ (Hòn non bộ theo hình vẽ 

đính kèm), nội dung vật liệu chi tiết, như 

sau: 

8 Nhân công, máy và các chi phí khác (trọn gói 

cho 03 hệ thống) 

Hệ thống 03 

 

1. Báo giá xin gửi về:  Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

            Địa chỉ: 202 Quang Trung – P. Bồng Sơn – TX. Hoài Nhơn - Bình Định. 

 2. Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 06/9/2022 đến 15 giờ ngày 09/9/2022 

 3. Thời gian mở báo giá: 15 giờ 30 phút ngày 09/9/2022 

 4. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

 a. Yêu cầu kỹ thuật, quy cách: Phù hợp với yêu cầu nêu trên và hình ảnh, 

bản vẽ kèm theo thư mời chào giá. 

 b. Giá cả: Đơn giá trong biểu giá bao gồm cả thuế và phí các loại, chi phí 

vận chuyển, bảo hiểm, lắp đặt và các chi phí khác để vận chuyển hàng đến các 

địa điểm lắp đặt của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

 c. Hiệu lực: Bản chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít 

nhất 30 ngày kể từ ngày mở bản chào giá. 

 d. Cam kết thu hồi: Các mặt hàng đã giao tới đơn vị mua hàng, nhưng nếu 

không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) thì bên bán 

cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. 

Ngoài bì ghi rõ: “Báo giá sửa chữa, cải tạo 03 hòn non bộ, 03 hồ cảnh”, 

không mở trước 15 giờ 30 phút ngày 09/9/2022. 

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính. SĐT: 02563.861 497 

   Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và trân trọng 

kính chào./. 

 

Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

-  Lưu: VT,TMS. 

          

              
 

 

        Nguyễn Thị Gia Vy 
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