
BỘ Y TỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có kế hoạch thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ 
Bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021 - 2022. Yêu cầu phạm vi cung cấp 
dịch vụ chi tiết tại Phụ lục 01.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi bản Báo 
giá theo mẫu tại Phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán đấu thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư (Hành chính quản trị), tầng 3 Nhà 15 
tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ths. Trịnh Văn Hạnh, phụ trách phòng HCQT, số 
ĐT: 091 3369 071).

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.



PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU VÈ PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH vụ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/5/2021)

STT Danh mục dịch vụ Đơn vị
Số lượng 
dự kiến

Thời gian 
thực hiện

Địa điểm 
thực hiện

1

Dịch vụ bảo vệ nhằm 
mục đích duy trì an 
ninh, trật tự, bảo đảm 
an toàn cho con người 
(cán bộ, nhân viên, 
người bệnh và người 
nhà người bệnh...) và 
tài sản (máy móc, trang 
thiết bị...)

Người (tính 
theo thời 

gian 8 giờ / 
ngày cho 
một vị trí 
bảo vệ)

85
Trong vòng 12 
tháng kể từ 
ngày hợp đồng 
có hiệu lực.

Bệnh viện 
Nhi Trung 
ương tại số 
18, ngõ 879 
Đường La 
Thành, Quận 
Đống Đa, 
thành phố Hà 
Nội.

Ghi chú: Sô lượng nhãn viên bảo vệ chi tiêt theo từng vị trí làm việc được thê hiện trong Hô. J 

sơ mời thầu.



PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ DỊCH vụ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/5/2021)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... , ngày..........tháng...........năm

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

....................... (Tên đơn vị)
Địa chỉ:.......................................
Giấy đăng ký kinh doanh số............................. Được cấp bởi.................................
Căn cứ vào thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới 
Quỵ viện bàn báo giá cung câp dịch vụ báo vệ tại Bệnh viện như sau: 

STT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 
(VND)

Thành tiền
(VNĐ)

1

Dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích duy trì an ninh, 
trật tự, bảo đảm an toàn cho con người (cán bộ, 
nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân...) 
và tài sản (máy móc, trang thiết bị...)

Người (tính theo 
thời gian 8 giờ / 
ngày cho một vị 

trí bảo vệ)

85

Tống cộng giá trị của dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
Bằng chữ:

Báo giá có hiệu lực:............. ngày, kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


