
     

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

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 05  tháng 02  năm 2020 

  

THÔNG BÁO  
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu:  “Đồng phục nhân viên y tế tại phòng khám” 

_________________________________ 

   

1. Bên mời thầu: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. . 

2. Tên gói thầu: “Đồng phục nhân viên y tế tại phòng khám”. 

3. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.  

4. Thời gian phát hành hồ sơ: 15g00 ngày 05/02/2020  

5. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chánh Quản trị, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 

02 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10. Điện thoại:  38652435, fax: 38650025, e-

mail: hanhchanh@pnt.edu.vn  

6. Hình thức phát hành hồ sơ: đăng trên website trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

7.  Yêu cầu: (đính kèm) 

8. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất (chào hàng): Cho hồ sơ niêm phong vào thùng, đặt tại phòng 

HCQT (khu A1), 02 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, tp HCM.  

9. Thời gian đóng thầu (hạn chót tiếp nhận hồ sơ): 16g30 ngày 13/02/2020      

10. Thời gian dự kiến mở thầu: 9g00 ngày 14/02/2020. 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm 

và quan tâm gói thầu trên để tham gia chào hàng./. 

    

  

 

 

 

 

 

 TRƯỞNG P. HCQT 

(đã ký) 

 

 

 

 

ThS. BS Huỳnh Tấn Sơn 
 

Lưu ý điều kiện xét giá: 

- Các đơn vị tham gia ghi rõ ngoài bìa thư: tên gói chào hàng, ngày thông báo, số điện thoại 

của công ty tham gia, niêm phong giáp lai bì thư chào giá.  

- Báo giá kèm: giấp phép kinh doanh, hoặc giấy báo thuế gần nhất (có thể), hoặc hợp đồng 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ gần nhất. 

- Báo giá ghi rõ thời gian giao hàng, giá sau thuế, điều kiện bảo hành,khuyến mãi…(nếu có) 

- Hồ sơ chi tiết xin liên hệ: Xuân Phương-P. HCQT. Đt: 0908667045. 

- Chất liệu, kiểu dáng : liên hệ cô Kim Cương: 0949 676 366  

Danh sách đơn hàng: 

Số lượng:  

✓ Áo bác sĩ, Dược sĩ: 133 áo (Blouse). 

✓ Đồng phục Điều dưỡng, hộ sinh, Y sĩ: 33 bộ (gồm áo, quần, nón) 

✓ Đồng phục kỹ thuật viên: 

 Đồng phục khúc xạ: 11 áo (áo dài tay). 
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 Đồng phục phòng xét nghiệm: 11 bộ (gồm áo dài tay, quần, nón) 

 Đồng phục kỹ thuật viên khác: 07 bộ (gồm áo ngắn tay, quần). 

✓ Đồng phục làm việc tại khu diệt khuẩn: 09 bộ (gồm áo, quần). 

✓ Đồng phục làm việc tại lớp bán trú âm ngữ trị liệu: 12 bộ (gồm áo, quần). 

 

 


