
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 

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

các đơn vị tư vấn có năng lực tham gia gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm 4D chuyên sản phục vụ cho công tác khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

Cụ thể nội dung theo bảng dưới đây: 

Stt Nội dung công việc Khối lượng 

1 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm 4D chuyên sản 

phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

01 gói 

2 

Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm 

4D chuyên sản phục vụ cho công tác khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

01 gói 

 

Khi nhận được Thông báo này, các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia đề nghị 

gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa (Địa chỉ: số 

36-Yết Kiêu; Phường Vạn Thắng ; Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trước ngày 

20/7/2022 để tổ chức lựa chọn tư vấn theo qui định. 

Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn; 
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Số: 287/TB-SKSS Khánh Hòa, ngày  14  tháng 7 năm 2022 



- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm các thành phần sau: 

+ Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác  lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu (gói 01); Văn bản chứng minh có chức năng 

trong công tác Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu cho gói thầu 

+ Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (05 năm gần nhất). 

+ Một số thông tin khác có liên quan. 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng TC-HC (Đăng Website TT); 

- Tổ CGĐT;  

- Lưu: VT, D-CLS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trịnh Ngọc Hiệp 
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