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THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Lê Thịnh 

- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 27/09/2022 giữa Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng và Công ty TNHH Thương Mại Lê Thịnh;  

 - Căn cứ Quyết định số 922 /QĐ-BVUBĐN ngày 14 tháng 10 năm 2022 

của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng, tối ưu hệ thống, xử lý sự cố hệ thống hạ tầng công 

nghệ thông tin năm 2022-2023. 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xin trân trọng thông báo chúng tôi chấp 

thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho quý Công ty để thực hiện gói thầu Bảo 

trì, bảo dưỡng, tối ưu hệ thống, xử lý sự cố hệ thống hạ tầng công nghệ thông 

tin năm 2022-2023, cụ thể như sau:  

       1. Giá hợp đồng: 88.000.000 đồng. 

2. Loại hợp đồng: trọn gói. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

Kính mời đại diện hợp pháp của quý Công ty đến tiến hành hoàn thiện và 

ký kết hợp đồng với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng theo kế hoạch như sau:  

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: Bắt đầu lúc 15 giờ 00 ngày 28/10/2022  

tại Tầng 2, Phòng giao ban viện, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.  

- Thời gian ký kết hợp đồng: Bắt đầu lúc 16 giờ 00 ngày 28/10/2022 tại 

Tầng 2, Phòng giao ban viện, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.  

Đề nghị quý Công ty thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

Mẫu số 20 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu và thời gian 

hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu. Thời hạn 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng là trước ngày 01/11/2022 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 

nhận được văn bản này, quý Công ty phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu 



 

 

cầu nêu trên, trong đó quý Công ty phải cam kết năng lực hiện tại của quý Công 

ty vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng với quý Công ty trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của 

quý Công ty không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến thời gian quy định mà quý Công ty không tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì quý Công 

ty sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu./.  

Tài liệu đính kèm: Dự thảo hợp đồng. 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC        
- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: VT, CNTT. 

 

 

 

         Trần Tứ Quý 
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