
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 3673/TĐHYKPNT-HCQT 

Về việc mời các đơn vị đủ năng lực và 

quan tâm đến gói thầu: “Cung cấp 

đồng phục thể thao cho sinh viên năm 

học mới 2021-2022” của Trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:    Các đơn vị cung cấp đồng phục thể thao cho sinh viên 

Hiện tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai thực hiện gói thầu: 

“Cung cấp đồng phục thể thao cho sinh viên năm học mới 2021-2022”, nhà trường kính mời 

các đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến gói thầu thì cung cấp cho nhà trường bộ hồ sơ 

năng lực để nhà trường làm cơ sở triển khai thực hiện gói thầu này. 

Kính đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ năng lực về Phòng Hành chính Quản trị thuộc 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trước ngày 22 tháng 10 năm 2021 tại địa chỉ: 02 

Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh và liên hệ cô Trần Thu 

Hằng – số điện thoại: 0985 829 190. 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Bảng báo giá (giá trước thuế - thuế - tổng cộng). 

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

3. Báo cáo thuế gần nhất (năm 2020 hoặc 6 tháng đầu năm 2021). 

4. Hợp đồng đã thực hiện với đơn vị khác hoặc với Nhà trường. 

5. Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng hàng hóa (CO, CQ). 

6. Các chứng từ ưu tiên khác: khuyến mại, hậu mãi,… (nếu có). 

 Nội dung công việc: 

 

 

 

Lưu ý: Nhà trường sẽ cung cấp hàng mẫu cho các đơn vị tham gia. 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các đơn vị nội dung  

nêu trên./. 

Trân trọng cám ơn. 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Phòng CNTT (đăng website); 

- Lưu: VT, P.HCQT(3b). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

 

      TS. BS. Phan Nguyễn Thanh Vân 

STT TÊN HÀNG HOÁ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Áo thể dục Cái 2000  

2 Quần thể dục Cái 1000  

 Tổng cộng  3000  


