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Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định 

hồ sơ dự thầu cho Gói thầu “Cung ứng dịch vụ căn tin khu B”. 

 

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuẩn bị thực hiện triển khai kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung ứng dịch vụ căn tin khu B”, trong đó có gói thầu: Tư 

vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin mời các công ty có năng lực và 

quan tâm đến gói thầu “Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu.”, tham gia gói thầu nêu trên.  

Đề nghị các công ty gửi đơn xin tham gia gói thầu “ Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời 

thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.” (đính kèm hồ sơ năng lực của Đơn vị, 

gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo thuế, báo cáo tài chính gần nhất, 

hợp đồng với nội dung tương tự,…) đến Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, địa 

chỉ:  Số 2 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM trước 16 giờ 30 phút, ngày 17 

tháng 9  năm 2021./. 

 

   

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- P. CNTT (đăng website) 

- Lưu VT, P.HCQT (03b); 

  

 

 

V/v mời tham gia gói thầu tư vấn thẩm định 

hồ sơ mời thầu và thẩm định hồ sơ dự thầu 

cho Gói thầu “Cung ứng dịch vụ căn tin khu 

B”. 

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký) 

 

 

 

TS. Phan Nguyễn Thanh Vân 

 


