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Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu 

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu “Lắp đặt trang thiết bị - công nghệ thông minh cho phòng 

Hiệu trưởng và phòng làm việc tổ Thư ký” và để có đủ cơ sở triển khai lựa chọn nhà thầu 

theo quy định pháp luật hiện hành, 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến gói thầu “Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu Lắp đặt trang thiết bị - công nghệ thông minh cho phòng Hiệu trưởng và phòng làm 

việc tổ Thư ký” cung cấp: (1) Thư quan tâm; (2) Bảng biểu phí dịch vụ; (3) Hồ sơ năng 

lực (giấy phép đăng ký kinh doanh, các giấy chứng nhận chất lương, bằng cấp nhân sự… 

)và (4) Hợp đồng tương tự trong cùng lĩnh vực về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu này theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

Kính đề nghị Quý đơn vị tư vấn gửi các hồ sơ nêu trên về Phòng Hành Chính 

Quản Trị thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Địa chỉ: 02 Dương Quang 

Trung, Phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, (Liên hệ KS.Nguyễn Hoàng Thái - 

SĐT 0933.239.293), trước 16 giờ 00 ngày 04/10/2021. 

Trân trọng cám ơn./. 

(Đính kèm: Bảng yêu cầu khối lượng công việc) 
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