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THÔNG BÁO

Tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ Căn tin Bệnh viện

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam thông báo tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ Căn tin
của Bệnh viện, cụ thể như sau:

Bên mời thầu: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam

Tên gói thầu: Khai thác dịch vụ Căn tin

Địa điểm: Khu vực giữa Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa Nhi tổng hơp.
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1. Điều kiện dự thầu và đối tượng tham dự thầu

- Tất cả viên chức trong Bệnh viện có đủ năng lực để tham gia gói thầu.

- Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành căn tin.

2. Nội dung đấu thầu

- Tổ chức căn tin phục vụ ăn sáng, trưa và giải khát và các vật dụng cần thiết cho người bệnh.

- Diện tích căn tin 121,5 m2 ( 9m x13,5m) nhà mái che bằng tôn, nền xi măng khu vực giữa
phòng KHTH và khoa Nhi tổng hợp. Chủ thầu chỉ được sử dụng đúng phạm vi mặt bằng được
giao. Trường hợp chuyển vị trí khác thì hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng ký kết.

- Giá sàn dự thầu: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/1 tháng)

- Giá dự thầu không được thấp hơn giá sàn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Yêu cầu đối với nhà thầu căn tin

- Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác
thuê lại với bất kỳ lý do gì.
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- Nhà thầu có trách nhiệm đặt cọc số tiền 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
cho Bệnh viện trước khi đấu thầu để đảm bảo dự thầu và ký hợp đồng (nếu trúng thầu). Trường
trúng thầu mà bỏ thầu thì mất khoản tiền cọc, nếu không trúng thầu thì Bệnh viện trả lại số tiền
nộp cọc.

- Trong quá trình khai thác nhà thầu có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ để bảo
đảm phục vụ tốt cho công tác kinh doanh của mình (kinh phí nhà thầu tự chi trả). Tuy nhiên, mọi
sửa chữa về cơ sở vật chất, làm mới Căn tin phải được sự chấp thuận của Bệnh viện.

- Nhà thầu tự trang bị các trang thiết bị phục vụ căn tin, tự bảo quản các thiết bị, tài sản
phục vụ cho việc kinh doanh của mình.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra
định kỳ. Căn tin phải đảm bảo vệ sinh môi trường về rác thải, nước thải, không gây ô nhiễm môi
trường xung quanh.

- Thời gian hoạt động liên tục 24/24 theo nhu cầu của nhân viên y tế, người bệnh và người
nhà người bệnh. Trong thời gian này không mở nhạc với âm thanh lớn gây ảnh hưởng đến hoạt
động của cơ quan.

- Căn tin có bảng niêm yết giá cả công khai. Không được phép bán rượu, bia, các chất có cồn;
không được tổ chức đánh bài, hát karaoke và các hình thức kinh doanh khác.

- Đội ngũ nhân viên làm việc phải có lý lịch rõ ràng, ăn mặc lịch sự (có đồng phục riêng càng
tốt), giao tiếp hòa nhã, đúng mực.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về vệ
sinh an toàn thực phẩm.
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- Nhà thầu chủ động thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền thuê mặt bằng hàng tháng cho Bệnh
viện (từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng). Căn tin phải đăng ký kinh doanh và có nghĩa vụ nộp
đầy đủ thuế, phí, lệ phí theo quy định.

- Có giấy chứng nhận tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm (có thể bổ sung sau khi trúng thầu
trong thời gian 15 ngày).

- Căn tin tự đóng tiền điện, nước, điện thoại, internet, phí dịch vụ lấy rác thải và các dịch vụ
thuê ngoài khác.

- Khi thanh lý, chấm dứt hợp đồng phải giữ nguyên hiện trạng của Căn tin. Chỉ được phép
chuyển vật dụng, trang thiết bị tự mua sắm ra khỏi Bệnh viện.

4. Thời gian phát hành hồ sơ đấu thầu

- Hồ sơ đấu thầu được phát hành từ lúc 09h00 ngày 21/12/2020 (thứ Hai) đến trước 09h00
ngày 24/12/2020 (thứ Năm).

- Giá 01 bộ hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)

5. Hồ sơ dự thầu

- Đơn dự thầu (theo mẫu)

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của chủ thầu (sao y chứng thực).
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- Bản sao 01 hợp đồng khai thác dịch vụ căn tin tương tự.

Tất cả cho vào phong bì niêm phong gửi đến Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ sản
- Nhi Quảng Nam. Địa chỉ 46 Lý Thường Kiệt, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hạn cuối nhận
hồ sơ dự thầu là 09h00 ngày 24/12/2020 (thứ Năm).

6. Tổ chức mở thầu, chấm thầu và công khai kết quả

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam sẽ thành lập Hội đồng để thực hiện công tác đấu thầu
gói thầu “Khai thác dịch vụ Căn tin”.

Thời gian mở thầu: 14 giờ ngày 24/12/2020 (thứ Năm). Sau khi có kết quả đấu thầu sẽ thông
báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện và gửi văn bản cho tất cả các nhà thầu tham dự.
Bên trúng thầu có trách nhiệm liên hệ với Phòng Tài chính kế toán để tiến hành thương thảo
hoàn thiện ký kết hợp đồng.

Hồ sơ trúng thầu là hồ sơ:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện dự thầu;

- Có giá dự thầu cao nhất, hợp lý.

Sau 05 ngày kể từ khi công bố kết quả đấu thầu, bên trúng thầu không tiến hành ký kết hợp
đồng coi như tự ý bỏ thầu. Theo đó, nhà thầu xếp hạng kế tiếp (bằng hoặc trên mức giá sàn dự
thầu) sẽ được thông báo trúng thầu.
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Trên đây là Thông báo về việc tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ Căn tin của Bệnh viện Phụ
sản - Nhi Quảng Nam. Đề nghị phòng Hành chính quản trị thông báo cho toàn thể viên chức,
người lao động có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng
Hành chính quản trị để được hướng dẫn (Ông Mai Văn Hùng - ĐT: 0905443089)./.

Nơi nhận:

- Người dự thầu.

- Lưu: VT, KTTC

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Đức Hùng Sơn
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