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THƯ MỜI  

Về việc tham gia báo giá thẩm định giá  

Dịch vụ bảo vệ tại bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà nẵng năm 2022-2023 

 

             Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá  

Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu thẩm định giá Dịch vụ 

bảo vệ tại bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà nẵng năm 2022-2023 để đảm bảo công tác an 

ninh trật tự tại Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi thông tin 

báo giá thẩm định giá các nội dung sau: 

1. Danh mục dịch vụ: Theo Phụ lục đính kèm 

2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu thuê dịch vụ. 

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá: 

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai 

Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính 

2022; 

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và 

quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; Doanh 

nghiệp thẩm định giá có uy tín; 

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói ( đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu 

thập thông tin để thẩm định giá và thuế GTGT). 

- Thời hạn cung cấp chứng thư sau 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp 

đồng. Chứng thư thẩm định giá phải thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài 

chính, Bộ Y tế.  

4. Hồ sơ gồm có:  

- Hồ sơ pháp lý và năng lực của Doanh nghiệp thẩm định giá;  

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá; 

- Danh sách là doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2022 của Bộ 

Tài chính.  



5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:  

- Thời hạn: kể từ ngày thông báo được đăng tin trên Website của Bệnh viện 

Phụ sản- Nhi Đà Nẵng đến ngày 05/8/2022 

- Địa chỉ Website: http://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “ Tin tức & Sự 

kiện” “ Thư mời chào giá” 

- Địa điểm nộp hồ sơ: 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại liên hệ: 02363.957.999  

- Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty. 

Xin chân thành cảm ơn./.  

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC   
- Như trên 

- Lưu: VT, HCQT. 

  

  

 

          TS.BS.Trần Đình Vinh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phusannhidanang.org.vn/


PHỤ LỤC  

Danh mục Dịch vụ bảo vệ thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng  

năm 2022-2023 

STT Danh mục dịch vụ 

Thời 

gian làm 

việc 

Đơn vị 

tính/số 

người bảo 

vệ 

Số 

giờ/tháng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

I/ Địa điểm: 402 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  

1 Hai cổng chính bệnh viện. 24h/24 02 17.520   

2 Sảnh chính bệnh viện 24h/24 01 8.760   

3 Khu B cấp cứu 24h/24 01 8.760   

4 Khu mới cấp cứu 24h/24 01 8.760   

5 

Tuần tra cơ động khu nhà 

A 11 tầng và khu C 4 tầng 

(Trọng tâm khu vực 

phòng sinh và phòng mổ) 

24h/24 02 17.520   

6 

Tuần tra cơ động khối nhà 

hành chính, gara, kho 

xưởng, trạm xử lý nước 

thải, khoa dược. 

24h/24 01 8.760   

7 
Tuần tra cơ động trạm cấp 

khí y tế, nhà đại thể, khu 

B lây, cổng phụ 

12h/24 

(18h00 – 

6h00) 

01 4.380   

8 Khu B – Nhi sơ sinh 

16h/24 

(6h00 – 

22h00) 

01 5.840   

9 
Khu A – Y học nhiệt đới 

Kho oxy + nước thải 

16h/24 

(6h00 – 

22h00) 

01 5.840   

10 Khu khám (Ban ngày) 24h/24 01 8.760   

II/ Địa điểm: 26C Chu Văn An, Hải Châu, Đà Nẵng 

01 
Hai cổng chính bệnh 

viện 
24h/24 02 17.520   

02 Cổng tầng hầm 
16h/24h 

(06h00-

22h00) 
01 5.840   

Cộng 118.260   

12 Tháng  

Thuế VAT   

Tổng cộng :  
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