
 

Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

1 .Căn cứ vào quy trình mua sắm, sửa chữa TSCĐ, thuê mướn dịch vụ của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

2. Căn cứ nội dung đề nghị chi tiết của Khoa KSNK-DD đã được Ban 

giám đốc phê duyệt;   

3. Căn cứ nhu cầu của Bệnh viện. 

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 dịch vụ bứng 

di dời các loại cây xanh (Bằng lăng, Sứ, Mai, Hoa giấy, cây Sanh), cung ứng 

chậu và vật liệu phụ để trồng cây vào chậu).Vị trí thi công tại khuôn viên Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn cụ thể như sau: 

STT Nội dung thực hiện ĐVT 
Số 

lượng 

1 Xe cẩu Ca 02 

2 
Nhân công và cưa lốc thi công mé nhánh, tạo tán 8 cây 

bằng lăng 
Công 04 

3 Xe thu gom cành nhánh, dọn dẹp vệ sinh sau thi công Chuyến 03 

4 
Nhân công đào, bó bầu và bứng di dời 2 cây bằng 

lăng. 
Cây 02 

5 
Nhân công lấp đất, trả lại mặt bằng khu vực bị hư 

hỏng sau khi bứng di dời 2 cây bằng lăng   
Công 02 

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 dịch vụ di 

     dời cây xanh (Bằng lăng, Sứ, Mai, 

       Hoa giấy, cây Sanh), cung ứng 

        chậu và vật liệu phụ để trồng 

         chăm sóc cây xanh Bệnh viện 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Hoài Nhơn, ngày  02 tháng 12 năm 2022 



STT Nội dung thực hiện ĐVT 
Số 

lượng 

6 Nhân công đào 2 hố để trồng lại 2 cây bằng lăng Công 03 

7 
Đào bứng một cây hoa mai vào chậu và lấp đất trả lại 

mặt bằng  Cây 01 

8 
Chậu kiểng vuông, đắp tay, kích thước (1,4*1,4) m, có 

đôn 
Cái 01 

9 

Đào bứng ba cây hoa sứ đại, mé nhánh, tạo tán, cẩu 

đến vị trí khác trồng vào chậu và lấp đất trả lại mặt 

bằng sau khi thi công 

Cây 03 

10 
Chậu kiểng vuông đúc khuôn, kích thước (1,5*1,5) m, 

có đôn 
Cái 02 

11 
Chậu kiểng lục giác đúc khuôn, kích thước (1,4*1,4) 

m, có đôn 
Cái 01 

12 Lưới râm che mát khổ: (1,2*15)m M 15 

13 Chậu xi măng đúc khuôn đường kính 0,7 m,  Cái 01 

14 Chậu men sứ, đường kính 50 cm, cao 30 cm Cái 02 

15 Đất tribat Bao 04 

16 Cám sơ dừa Bao 03 

17 Cát phù sa Khối 02 

18 
Cẩu dời chuyển 4 chậu cây hoa giấy và 2 chậu cây 

sanh 
Chuyến 06 

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. 

         Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 02/12/2022 đến hết 14 giờ 30 ngày 

08/12/2022. 

4. Thời gian mở báo giá là 15 giờ 00 ngày 08/12/2022. 



5. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Đào, bứng, cẩu di dời các loại cây (Bằng lăng, Sứ, Mai, Hoa 

giấy, cây Sanh), cung ứng chậu và vật liệu phụ để trồng cây vào chậu. Vị trí thi 

công tại khuôn viên Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.   

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

hiện công việc đào, bứng, cẩu di dời các loại cây (Bằng lăng, Sứ, Mai, Hoa giấy, 

cây Sanh), cung ứng chậu và vật liệu phụ để trồng cây vào chậu. 

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. 

Ngoài bì ghi rỏ: “Báo giá thực hiện việc đào, bứng, cẩu di dời các loại 

câyxanh cho Bệnh viện” không mở trước15 giờ ngày 08/12/2022 

   Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng TCHC. SĐT: 0256. 3861.497 

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

kính chào./. 

Trân trọng kính chào! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Việt 
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