
Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

1. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 

2021. Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẫm 

quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực kể từ ngày 

15/11/2021. 

2. Căn cứ thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội “Ban hành các danh mục thiết bị máy móc, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”. 

3. Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn. 

4. Căn cứ nhu cầu của Bệnh viện. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời Quý Công ty, tổ chức, Cơ sở kinh 

doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực chuyên ngành 

trình kiểm định,tham gia chào giá cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn 

cho bốn cây thang máy tại khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện (chi tiết 

cụ thể như sau):  

STT Tên Khoa/Phòng Thiết bị yêu cầu kiểm tra Số lượng 

1 Khu khám kỹ thuật nghiệp 

vụ 

- Thang máy Mitsubishi 5 

điểm dừng, có tải trọng 

1.600 kg 

02 

2 Khu khám kỹ thuật nghiệp 

vụ 

-Thang máy Mitsubishi 6 

điểm dừng, có tải trọng 

1.600 kg 

02 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

 Phòng văn thư Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

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

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

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:           /BV-TCHC 

V/v chào giá cạnh tranh kiểm định kỹ 

thuật an toàn cho bốn thang máy tại 

khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của         

Bệnh viện 

 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Hoài Nhơn, ngày       tháng 10 năm 2022 



          Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 26/10/2022 đến hết 15 giờ 00 ngày 

31/10/2022. 

5. Thời gian mở báo giá là 15 giờ 30 ngày 31/10/2022. 

6. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Kiểm định kỹ thuật an toàn cho bốn cây thang máy, theo hình 

thức trọn gói. Đảm bảo nội dung kiểm định theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

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

nhân viên đi lại ăn ở để thực hiện công việc trên tại Khu khám kỹ thuật nghiệp 

vụ của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, không bao gồm chi phí thay thế linh, phụ 

kiện (nếu có). 

c. Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng được thanh toán sau khi ký biên bản 

thanh lý hợp đồng và nhận được hóa đơn theo quy định của Bộ tài chính. 

d. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

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

nhất 30 ngày kể từ ngày chào giá. 

f. Cam kết: Trước khi thực hiện việc kiểm định, bệnh viện tạo điệu kiện 

thuận lợi để đơn vị kiểm định thực hiện công việc được hiệu quả hơn. Khi thực 

hiện việc kiểm định phải đảm bảo kỷ thuật, an toàn về người và thiết bị có liên 

quan. Trong thời gian thực hiện việc kiểm định nếu có điều gì vướng mắc hai 

bên cùng trao đổi giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.    

Ngoài bì ghi rỏ: “Báo giá thực hiện kiểm định thang máy của Bệnh viện” 

không mở trước15giờ 30 phút ngày 31/10/2022 

   Quý Công ty cần rõ thêm thông tin,  xin liên hệ: Phòng TCHC. SĐT: 

0256. 3861.497 

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý Công ty, tổ chức và cá nhân./. 

Nơi nhận:                                                                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, TCHC. 

 

    

   Nguyễn Thị Gia Vy 
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