
 

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Mời tham gia thẩm định giá mua sắm trang thiết bị y tế) 

  

 Kính gửi:  Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản 

 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa đang có nhu cầu  mời đơn 

vị có chức năng thẩm định giá để làm căn cứ xây dựng giá dự toán mua sắm Trang 

thiết bị y tế phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh (Danh mục trang thiết bị đính 

kèm).Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ tham 

gia đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa, nội dung gồm có: 

Hồ sơ năng lực bao gồm:  

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá 

dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định);  Danh cách các Doanh 

nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2022 của Bộ tài chính (TB số 1045/TB-BTC 

ngày 30/12/2021). 

Hình thức xét chọn: 

- Xét hồ sơ năng lực và mức phí chào giá cạnh tranh đối với gói dịch vụ. 

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: 

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h00 đến 16h30 hàng ngày cho đến trước 

16h30 ngày  14/6/2022.  

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chánh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản. 

- Địa chỉ:  số 36-Yết Kiêu, Phường Vạn Thắng, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC  

SỨC KHỎE SINH SẢN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 214 /SKSS-DCLS Khánh Hòa, ngày  07 tháng  6 năm 2022 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng Website TT; 

- Lưu: VT, DCLS;. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trịnh Ngọc Hiệp 
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