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THÔNG BÁO 

Về việc mời thầu gói thầu “In biểu mẫu năm 2018” 

  

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang có kế hoạch tổ chức mời thầu chào 

hàng cạnh tranh gói thầu “In biểu mẫu năm 2018” phục vụ công tác, giảng dạy 

năm 2018. 

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với 

việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ nêu trên tham gia. 

1. Danh mục, số lượng, chủng loại hàng hóa: Theo danh mục đính kèm 

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  

5. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: từ ngày thông báo đến trước 9 giờ 00 phút 

ngày 15/6/2018  

6. Thời điểm mở thầu: lúc 9 giờ 30 phút ngày 15/6/2018. 

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Cao đẳng 

Y tế Tiền GiangTiền Giang (số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang) 

8. Hồ sơ dự thầu bao gồm: hồ sơ hợp lệ khi có đủ hai túi được niêm phong 

+ Túi thứ nhất gồm: Đơn chào hàng và bản sao giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

+ Túi thứ hai: Bảng giá chào của hàng hóa, dịch vụ 

9. Những qui định đối với nhà thầu: 

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài 

liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

- Hạch toán tài chính độc lập;  

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;  

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu;  



Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang thông báo đến các đơn vị kinh doanh 

có đủ điều kiện và năng lực tham dự thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo nội 

dung thông báo. 

Thông báo này thay cho thư mời thầu. Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng 

Quản trị - Thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Tiền GiangTiền Giang trong giờ hành 

chính, điện thoại: 0273.3861119./. 

 

Nơi nhận: 

- Thông báo; 

- Đăng website; 

- Lưu, (QTTB). 
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