
SO Y TÉ NAM �INH 
BENH VIEN DA KHOA TINH 

CONG HOA X HOI CHn NGHIA VIET NAM 

DÙe lâp-Ty do -Hanh phúe 
Nam Dinh, ngày/} tháng 40 n�m 2022 S6:592 /BVT-VTTBYT 

"Ve viÇc tu vân lp dår toán - yêu câu 
ky thuat dich vu båo tri, bào duõng hÇ 

thông máy x¡ trË gia tôc- lân 3 

Kinh gii: Các don vi tu vån Trang thiêt bi y të 

Benh viÇn da khoa tinh Nam �inh chuân bË to chéc �¥u thâu chon don vË cung cåp 
dich vu dich vu b£o tri, bào duöng hÇ thÑng máy xa tri gia tóc �a n�ng Synegy 
Plattorm/Elekta/Anh n�m 2022 phye vy công tác chuyên môn diÁu tri cho nguöi bÇnh ung 
thu tai Benh viÇn. 

Vói d¡c diém là thiêt bi y tê ky thut cao, hiÇn d¡i, có giá trË lón do dó cân phâi �ugc 
dugc bào tri, båo duöng djnh ký theo dúng tiêu chuân khuyéên cáo cça h�ng sån xuåt nh�m 

giam thiéu tôi da nhîng nguy co gây rüi ro hong hóc cåc bÙ cho toàn hÇ thóng. 

Benh viÇn da khoa tinh Nam �inh kinh moi các don vi tu vân giúp BÇnh viÇn lâp du 
toán - yêu câu ký thut dËch vu bào tri, b£o duõng hÇ thông máy x¡ tri gia toc vÛi nhïng nÙi 
dung sauu 

1) Noi dung tir vân gôm: 

Tu van lâp dy toán - yêu câu ký thut dËch vu bào tri, bào duõng hÇ thông máy x¡ trË 
gia toc 

2) Hô so chào phí dËch vå tu vân bao gôm: 
Don (báo giá) chào phí dËch vy tu vân 

- Co cu tô chéc và kinh nghiÇm cça nhà thâu 

- Nhïng góp ý (nêu có) �ê hoàn thiÇn nÙi dung �iêu khoàn tham chiêu 
- Danh sách chuyên gia tham gia thrc hiÇn DVTV 

- Lý ljch chuyên gia tu vân 

Tien dÙ thuc hiÇn công viÇ¢ 



3) Hô so tu vân gïi vê theo �ja chi: BÇnh viÇn �a khoa tinh Nam �inh; �¡i chi sô 2, 
Trân Quôc To£n, TP Nam �inh, tinh Nam �inh; �iÇn tho¡i/Fax: (02283) 849.223/868171 

Bênh viÇn xin trân trong c£m on! 

ÁM DOC 
Noi nhan M 
- Nhu kính gëi; 
- Luru VT, VTTBYT 

TINH 
MAM DNHX 

Tran Hùng Curòng 



pHr LrC DANH MUC THIÊT B. (KRer YhiraMCuR ÍH só: 253UBVT-/TTB ngày AT 4O2022 cia BÇnh viên) 

BA KHO 

TiNH 

TT Noi dung Don vi Sô lromg Thoi gian 
bao tri 

1 1Bào tri, bào duonmg hÇ thông máy xa tri gia tôc da| He thông 04 lân/12 01 
n�ng Synegy Platform/Elekta/Anh 

tháng 



BANG CHÀO PHÍ DICH Vr TU VÅN 

ngàythángn�m 

Kinh giri: BÇnh viÇn da khoa tinh Nam Dinh 

Chúng toi /Ghi tên nhà thâu], xin gii tói [Ghi tën bên yêu cáu chào phí djch vu tu vánj bang 

chào phí dich vu tu vân bào tri, båo duõng hÇ thóng máy x¡ tri gia tóc cça BÇnh viÇn vÛi nÙi dung 
chinh sau 

Noi dung tur van So Don v/ Don giá Thành tien TT 

lrong tính (VND) (VND) 
yêu câu ký| 01 Gói thâu Lap d toán 

thuat, 

Tong cong 

Cam kêt khác (nêu có). 

Dgi dien hgp pháp cça nhà thàu 
Ghi tên, chiúc danh, ký tên và �óng dáuj 
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cO CÁU TÓ CHÚC VÀ KINH NGHIEM cÜA NHÀ THAU 

A. Co câu to chérc cça nhà thâu 

Mô tà tóm t�t quá trinh hinh thành và tô chéc cça nhà thâu. Mô tà sô lugng chuyên gia tu vân 
chuyên ngành mà nhà thâu �ä ký hãp �ông lao �Ùng dài h¡n ho·c không xác dinh thÝi h¡n và nêu 

ro so n�m kinh nghiÇm cça tëmg chuyên gia 

B. Kinh nghiÇm cça nhà thâu 

Các gói thâu DVTV tuong ty do nhà thâu thuc hiÇn trong vòng 03 n�m gân �ây. 
Nhà thâu phài së dång bàng sau �ê kê khai cho mõi DVTV tuong tu nhu DVTV dugc yêu câu 
trong gói thâu này mà nhà thâu da thrc hiÇn. 

Tên du án 

Dja diêm thrc hiÇn 

Tên chù dâu tu 

Tên gói thâu 

|Giá hop dông (truong hop liên danh thi nêu giá trË DVTV do nhà| 
thàu thyc hiÇn) 
Tu cách tham dy thâu 
(ghi ro tham dy thâu �Ùc lp ho·c liên danh ho·c nhà thâau phy) 
Thoi gian thårc hiÇn hop �ông nêu trong hãp �ông 

(nêu ro të ngày... dên ngày...) 
Thoi gian thåc tê �ã thårc hiÇn 

(nêu ro tù ngày... dên ngày .. Truong hop chm trë thrc hiÇn 

hop dông thì nêu ro lý do) 
Tóm tát các công viÇc cu thê mà nhà thâu �ã thåc hiÇn theo hgop 

�ông 
Nhà thau phâi gii kèm theo ban chup các v�n b£n, tài liÇu liên quan. 



NHONG GóP Ý DÈ HOÀN THIEN NOI DUNG 

DIÈU KHOÄN THAM CHIÊU (NÉU CÓ) 

Nhà thâu trinh bày nhïng nÙi dung sça �ôi �Ã hoàn thiÇn �ièu khoàn tham chiêu nhäm thrc 
hiÇn hop �ông 

De xuât bô sung, sëa �ôi �ièu khoån tham chiêu: 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THrC HIEN DICH Vr TU VAN 

STT Ho và tên Chrc danh trí Bàng cáp Kinh Ghi chú 

trong công viÇe tu 
vân 

nghiêm 

2 

... 



LÝ LICH CHUYÊN GIA TU' VÁN 
Vi trí dår kiên �àm nhiÇm: 

Tên nhà thâu: 

Ho ten chuyên gia: Quóc tich: 

Nghê nghiep: 
Ngày, tháng, n�m sinh: 

Tham gia tô chúc nghê nghiÇp: 
Quá trinh công tác: 

Thoi gian Tên co quan don v/i 
cong táe 

Thông tin tham 
chiêu 

VË trí công viÇc �àm nhn 

Tu tháng/n�m �ên 
tháng/n�m 

nêu tên, diÇn thoai, 
email cua ng1roi duge 

tham chieu de kiêm 

ching thong tin) 

NhiÇm vu du kiên duoe phân công trong gói thâu: 

Chi tiêt nhiÇm vy dy kién duge phân cong Neu kinh nghiÇm thyrc hiÇn nhúng công viÇc, nhiÇm vu| 
trong gói thâu: liên quan truóc �ây �Ã chúng minh khà n�ng thsrc hiÇn 

công viec, nhiÇm vu duçc phân công 

N�ng lyc: 
- Mô tà chi tiét kinh nghiÇm và các khóa �ào t¡o dã tham dyr �áp úng pham vi công tác dugc phân 
công. Trong phân mô tå kinh nghiÇm cân nêu rõ nhiÇm vu duçc phân công cu thÃ trong timg du án và 
tên/dja chi cça chç �âu tu/bên mÝi thâu. 
- Trinh �Ù hoe vån: Nêu ro các bàng cáp liên quan, tó chic cáp bàng, thöi gian hoc và loai bàng 

Ngoai ngt: êu rð trinh �Ù ngoai ng? 

- Thông tin liên hÇ: Nêu ro tên, só �iÇn thoai, e-mail cça nguoi cân liên hÇ �ë �ói chiéu thông tin 

Toi xin cam doan các thông tin nêu trên là �úng sy tht, nêu sai tôi xin chju trách nhiÇm trróc pháp 

luat. 

tháng n�m 
Ngui khai 

[Ký tên, chúic danh và ghi rð hÍ tênj 

ngày 

Ghi chú: 

Timg cá nhân chuyên gia tu ván trong danh sách nêu tai Mâu só 7 phåi kê khai Mau này. 



- Nhà thâu giüi kèm theo bán sao hop �ong lao dÙng; bán chyp bång tót nghiêp, ching chi hành nghe 

chuyên mon cça các chuyên gia tu vân nêu trên. 

TIEN DO THYC HIEN cÔNG VIRC 

Tuân, ngày, tháng 
Noi dung công viçe) 

12 34 Tong 
Lap du toán - yêu câu ky 

uhuat 

Ghi chú: 

(1) LiÇt kê tât cå h¡ng muc công viÇc, trong moi h¡ng muc công viÇc phài nêu tiên �Ù thåc hiÇn các 

cong viÇc cu thê. 

(2) Thoi gian cho møi công viÇc eu thê thê hiÇn bäng biêu �ô, truong høp cân thiêt nhà thâu có ghi 

chú, giäi thích biÁu �ô. 
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