
 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị/công ty  

1. Căn cứ quy trình mua sắm hàng hóa, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn; 

2. Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh 

doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, tham gia chào giá dự toán gói thầu thiết 

kế, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC các hạng mục: Nhà điện, nước, nhà xử lý, 

khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà để thi thể, nhà tang lễ, nhà rác y tế + rác thải, 

khoa Dược, nhà máy phát điện, trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện, chi tiết cụ 

thể như sau:  

STT Diễn giải Đơn vị 
Số 

lượng 

I 

* PHẦN XÂY DỰNG GỒM : 

- Nhà điện, nước 

- Nhà xử lý 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Nhà để thi thể 

- Nhà tang lễ 

- Nhà rác y tế + rác thải  

- Khoa Dược 

- Nhà máy phát điện 

- Trạm xử lý nước thải. 

HT 01 

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 dự toán gói thầu thiết kế, thẩm 

duyệt, nghiệm thu PCCC các hạng mục: Nhà 

điện, nước, nhà xử lý, khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, nhà để thi thể, nhà tang lễ, rác y tế + 

rác thải, khoa Dược, nhà máy phát điện, trạm 

xử lý nước thải của Bệnh viện 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Hoài Nhơn, ngày 03 tháng 3 năm 2023 
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STT Diễn giải Đơn vị 
Số 

lượng 

1 

Mặt bằng tổng thể (thể hiện mặt bằng tổng thể bệnh 

viện bao gồm bao nhiêu % xây dựng, bao nhiêu % hạ 

tầng, bao nhiêu % đường bê tông, hạng mục nào đã  

thẩm duyệt, hạng mục nào chuẩn bị thẩm duyệt..) 

  

2 
Phần kiến trúc: 

- Định vị móng các hạng mục cần thiết kế 
  

3 

Phần kết cấu:  

- Thể hiện kết cấu (mặt bằng tổng thể, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng, mặt cắt, điện, la phông …. 

  

4 

Thiết kế công năng  

- Thể hiện các hạng mục, khoa phòng, các tầng, phòng 

làm việc, kho chứa vật tư những gì, số lượng con 

người … 

  

5 
Hồ sơ dự toán 

- Lập tự toán kinh phí xây dựng cho từng hạng mục  
  

II 

* PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GỒM : 

- Nhà điện, nước 

- Nhà xử lý 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Nhà để thi thể 

- Nhà tang lễ 

- Nhà rác y tế + rác thải  

- Khoa Dược 

- Nhà máy phát điện 

- Trạm xử lý nước thải. 

HT 01 

1 

 Hệ thống chữa cháy vách tường: 

- Dựa trên bản thiết kế xây dựng các hạng mục tiến 

hành thiết kế PCCC . 

- Thiết kế mặt bằng tổng thể PCCC và báo cháy, thoát 

nạn 

- Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước, đầu phun tự 

động theo mặt bằng hiện trạng xây dựng thiết kế 

- Nguyên lý hoạt động 
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STT Diễn giải Đơn vị 
Số 

lượng 

2 
- Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động hạng mục: 

Khoa Dược; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn    

3 
- Thiết kế hệ thống báo cháy tự động hạng mục: Khoa 

Dược; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  
  

4 
- Thiết kế hệ thống đèn sự cố và đèn thoát hiểm hạng 

mục: Khoa Dược; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  
  

5 
- Thiết kế hệ thống chống sét hiện đại hạng mục: Khoa 

Dược; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  
  

6 
Hệ thống thông gió cưỡng bức hạng mục: Khoa Dược; 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
  

7 
Hệ thống thông gió tự nhiên hạng mục: Khoa Dược; 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
  

8 Hồ sơ dự toán    

9 Chí phí thẩm duyệt thiết kế   

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

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: Số 2699 đường Quang Trung - P. Bồng Sơn - TX. Hoài Nhơn- 

tỉnh Bình Định. 

         Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 03/3/2023 đến hết 14 giờ 30 ngày 

09/3/2023. 

3. Thời gian mở báo giá là 15 giờ 00 ngày 09/3/2023. 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Thiết kế, thẩm duyệt đúng các hạng mục yêu cầu thẩm duyệt, 

nghiệm thu PCCC đã nêu trên, kèm theo thư mời chào giá. 

b. Giá cả: Đơn giá trong biểu giá bao gồm chi phí cả thuế, thiết kế, thẩm 

duyệt, bảo hiểm, dự toán và các chi phí khác…  

c. Hiệu lực: Bảng chào giá của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ có giá trị 

trong thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 
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d. Cam kết thu hồi: Trong quá trình thực hiện việc thiết kế, thẩm duyệt, 

nghiệm thu…không đúng các hạng mục đã yêu cầu như trên (mà nguyên nhân 

không do lỗi của Bệnh viện) thì đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh phải có trách 

nhiệm thu hồi, điều chỉnh và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực 

tế.   

Ngoài bì ghi rõ: “Báo giá dự toán gói thầu thiết kế, thẩm duyệt, 

nghiệm thu PCCC” cho Bệnh viện. Không mở trước 14 giờ 30 phút ngày 

09/3/2023 

   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./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Gia Vy 
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