
 

 SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

          

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:           /TB-YTNH               Ninh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

                            

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt bằng giữ xe 

tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm và Phòng khám Cơ Sở 2 

 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo đến tất cả các CBVC – Người lao 

động thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đấu 

thầu thuê mặt bằng giữ xe xin liên hệ tại Phòng TCHC Trung tâm Y tế thị xã Ninh 

Hòa để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu. 

1. Nội dung đấu thầu:  

Cho thuê mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm và Phòng khám cơ sở 2. 

Địa chỉ: Phú thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa và Tổ dân 

phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

2. Thời gian đăng ký: Từ  ngày  07 giờ 30 phút ngày 25/8/2022  đến  trước  16 giờ 

00 phút ngày  31/8/2022 

3. Thời gian đóng thầu: 16 giờ 00 ngày 31/8/2022 

4. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 10 phút ngày 31/8/2022 

5. Thời gian, địa điểm công bố trúng thầu: 16 giờ 30 phút ngày 31/8/2022, tại 

phòng họp Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Phú thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã 

Ninh Hòa. Điện thoại: 0258.3672.170 

1. Quy định đấu thầu: 

- Nhà thầu tham gia có giấy đăng ký kinh doanh, hộ khẩu thường trú tại địa 

bàn thị xã Ninh Hòa. 

- Mỗi nhà thầu tham dự được phép mua hai loại hồ sơ tham dự gồm: Hồ sơ 

tham dự thuê mặt bằng giữ xe ở Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm và hồ sơ thuê mặt 

bằng giữ xe tại Phòng khám Cơ sở 2. Mỗi loại hồ sơ nhà thầu tham dự được mua tối 

đa 01 bộ hồ sơ. 

- Mỗi bộ hồ sơ bán với giá: 200.000 đồng/bộ. 

7. Thời gian nộp hồ sơ tham dự đấu thầu: từ ngày 07 giờ 30 phút ngày 

25/8/2022 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 31/8/2022. 

8.  Hồ sơ tham dự đấu thầu: Theo yêu cầu của Hồ sơ dự thầu 

9. Ký hợp đồng: 



- 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. Phải tuân thủ đúng theo những điều 

khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

- Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại. 

Trường hợp có quy định mới thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận và bổ sung thêm 

phụ lục hợp đồng. 

 10. Mức giá khởi điểm:  

- Giá khởi điểm cho thuê mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh 

Diêm là: 13.654.000 đồng/tháng. 

- Giá khởi điểm cho thuê mặt bằng giữ xe tại Phòng khám Cơ sở 2 là: 

9.984.000 đồng/tháng. 

       11. Qui định chung:   

 - Phí giữ xe: Thực hiện theo Qui định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị Quyết số số 36/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2016 ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

 - Thời gian kí hợp đồng là 02 năm: dự kiến từ ngày  01/9/2022 

      - Thời gian giữ xe:  các ngày trong tuần bao gồm cả thứ 7, chủ nhật. 

- Mặt bằng giữ xe được tráng nền bê tông, diện tích  mặt bằng  tại Bệnh viện 

ĐKKV Ninh Diêm là: 152m²;  diện tích mặt bằng tại Phòng khám Cơ sở 2 là: 49m²; 

13. Thời gian nộp tiền: Nộp tiền vào từ ngày 10 đến ngày 20 hàng tháng (tính từ ngày ký hợp 

đồng) 

      14. Xét chọn đơn vị nhận thầu:  

      - Chỉ xét thầu đối với nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ là: hồ sơ phải đảm bảo 

đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của Hội đồng đấu thầu, có giá khởi điểm thấp nhất 

bằng giá khởi điểm của Hội đồng đấu thầu đưa ra.  

       - Phương thức chọn đơn vị trúng thầu: Nhà thầu có giá đấu thầu cao nhất. 

* Lưu ý:  Tất cả các hồ sơ phải bỏ phong bì dán kín, nộp tại Phòng TCHC- 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa vào giờ hành chính. 

Trên đây là thông báo thực hiện tổ chức đấu thầu  của Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa về cho thuê mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm 

và Phòng khám Cơ sở 2. 

Kính mời quý nhà thầu tham dự./. 

 

Nơi nhận:                                      GIÁM ĐỐC 
- Đăng Website TTYT Ninh Hòa; 

- Bảng thông báo;                                                           

- Lưu: VT. 

                

                                                                                        Trịnh Tiến Khoa 
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