SỞ Y TẾ LONG AN
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ
Số: 56 /TB-TCYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá trị tài sản
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông báo số 1738/TB-SYT ngày 10/3/2022 của Sở Y tế về nội
dung họp thực hiện thủ tục nâng Trường trung cấp Y tế lên Cao đẳng Y tế;
Căn cứ Công văn số 1847/SYT-TCHC ngày 14/3/2022 của Sở Y tế về
việc thẩm định giá trị tài sản;
Trường Trung cấp Y tế Long An thông báo công khai về việc lựa chọn
nhà thầu có chức năng và nhiều kinh nghiệm trong định giá tài sản để thực hiện
thẩm định giá trị tài sản trên đất, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ của Trường
Trung cấp Y tế và giá trị tài sản trên đất của Bệnh viện Y học cổ truyền, làm cơ
sở nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Long An lên Cao đẳng Y tế như sau:
1. Tiêu chí yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:
Kinh nghiệm: Đã từng thực hiện các hợp đồng thẩm định giá có giá trị
lớn nhất trong vòng 03 năm trở lại đây (nếu có hợp đồng với nội dung tương tự
sẽ được tính trong tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm). (Đính kèm tài liệu chứng
minh).
Thời gian thực hiện thẩm định: Không quá 15 ngày (Đính kèm tiến độ).
Giá trị thực hiện: Do nhà thầu chào, giá do nhà thầu chào sẽ được làm cơ
sở để ký hợp đồng nhưng giá trị quyết toán sẽ không vượt quá mức quy định của
các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. (Đính kèm bảng thuyết minh chào giá).
Nhân sự: Lập biều đồ nhân sự tham gia thẩm định giá, tối thiểu có 05
thẩm định viên được cấp phép hành nghề và 05 năm kinh nghiệm trở lên. (Đính
kèm các giấy tờ chứng minh).
2. Tiêu chí đánh giá (theo thang điểm 100):
Tỷ trọng trong thang điểm: Kinh nghiệm chiếm 40%; Thời gian chiếm
30%; Giá chiếm 30%.
Nhà thầu có tổng điểm cao nhất sẽ được chọn. Trường hợp có hai nhà
thầu bằng điểm nhau sẽ tính đến tiêu chí nhân sự. Trường hợp tính tiêu chí nhân
sự mà hai nhà thầu có điểm bằng nhau nữa thì tiến hành rút thăm để xem nhà
thầu nào được nhà thầu nào không.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia

Thời gian: Hạn chót nhận hồ sơ lúc 17 giờ ngày 15/4/2022 (15 ngày).
Địa điểm: Trường Trung cấp Y tế Long An, gặp Cô Trương Thị Kiều
Diễm, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (Địa chỉ: 93 quốc Lộ 62,
Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272 3826 349)
4. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá
Nội dung thông báo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của
Chính phủ, tỉnh Long An; trang website Sở Y tế; trang website Bộ tư pháp;
trang website Trường và niêm yết tại trụ sở Trường Trung cấp Y tế Long An, 93
Quốc Lộ 62, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An./.
Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Long An;
- Trang website Bộ tư pháp;
- Trang website Sở Y tế;
- Lãnh đạo Trường TCYT Long An;
- Niêm yết tại trụ sở Trường TCYT Long An;
- Lưu: VT, TCHC

HUỲNH THÁI HÒA

