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Kính gửi: Các Nhà thầu căn tin 

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang kính mời Quý nhà cung cấp đấu thầu tham gia 
hợp tác “CUNG CẤP SUẤT ĂN CĂN TIN” cho Bệnh viện theo các thông tin cụ thể như 
sau:

DANH MỤC

MỜI THẦU

0 1 CĂN TIN BỆNH VIỆN

0 2 CỬA HÀNG TIỆN ÍCH
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I. CĂN TIN BỆNH VIỆN
1. Yêu cầu cơ bản

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực căn tin.

Khoa Dinh dưỡng có nhiệm vụ giám sát vệ sinh an toàn 
thực phẩm, giám sát việc cung cấp suất ăn hàng ngày của 
bên Căn tin.

Căn tin có bộ phận chế biến đảm bảo thiết kế một chiều. 
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sơ 
chế, chế biến và vận chuyển suất ăn lên khoa lâm sàng.

Có hệ thống cấp thoát nước hoạt động đầy đủ tại nơi chế 
biến thức ăn.

Có tủ riêng để lưu mẫu thức ăn. Thức ăn được lưu mẫu 
theo quy định. Lưu mẫu, hủy mẫu, ghi sổ lưu mẫu đúng 
quy định. Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Có phòng ăn dành cho người bệnh và có quạt/điều hòa, 
bồn rửa tay cho khu vực nhà ăn

Có phương tiện vận chuyển suất ăn tới người bệnh, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
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Cung cấp suất cơm cho nhân viên trực, cung cấp suất cơm 
hoặc suất cháo cho bệnh nhân nghèo và cung cấp suất ăn 
bệnh lý cho bệnh nhân theo chỉ định của khoa dinh dưỡng và 
các khoa điều trị nội trú khác. Chịu trách nhiệm vận chuyển 
và bàn giao suất cơm cho nhân viên trực tại các khoa/ phòng 
trong Bệnh viện.

Cung cấp suất ăn phải đảm bảo đúng chất lượng, số lượng, 
an toàn vệ sinh thực phẩm và tuân thủ các nguyên tắc về 
kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm khi có đủ chứng pháp lý người ăn bị ngộ độc thực 
thẩm do chính thức ăn của công ty gây ra.

Đảm bảo phục vụ tốt suất ăn cho nhân viên bệnh viện và 
bệnh nhân theo nhu cầu đầy đủ các ngày trong tuần, kể cả 
những ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết.

Phải thực hiện đúng các Thông tư, quy định hiện hành của 
pháp luật và nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Phải có giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 
sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống.Phải chịu sự kiểm 
tra và các hình thức xử phạt vi phạm (nếu có) về an toàn thực 
phẩm của cơ quan chức năng và bệnh viện.

Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến 
thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và 
không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, 
viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm.

CĂN TIN BỆNH VIỆN 
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Đảm bảo trang phục và trang bị bảo hộ: găng tay, khẩu 
trang trong quá trình sơ chế, chế biến, đóng chai, quá trình 
vận chuyển suất ăn lên khoa lâm sàng.

Cung cấp suất ăn đúng, đủ theo thực đơn khoa Dinh dưỡng 
xây dựng. Mỗi tuần họp nhà ăn với khoa Dinh dưỡng một 
lần vào chiều thứ 4 hàng tuần.

Vận chuyển suất ăn, bàn giao cho khoa lâm sàng có sổ kí 
nhận đúng giờ, đúng số lượng và đúng chế độ.

Căn tin cung cấp số điện thoại cố định để khoa, phòng liên 
lạc.

Phải dùng nước của Công ty CP cấp thoát nước và xây 
dựng Khánh Hòa và đảm bảo đúng quy định của khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn từ lúc ngâm, rửa thực phẩm cho 
đến lúc chế biến thực phẩm.

Suất ăn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Thực phẩm 
phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn, có 
đầy đủ giấy chứng nhận thực phẩm an toàn theo quy định 
của pháp luật.
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2/ THỜI GIAN PHỤC VỤ

Thời gian phục vụ: 24/24h, vào tất cả các 
ngày trong tháng (bao gồm Chủ nhật/Lễ/Tết). 

Công suất phục vụ tối thiểu: 150-200 suất 
ăn/ngày.

3/ CHI PHÍ DỊCH VỤ

Suất ăn nhân viên: 25.000đ/suất 
Gồm: 02 món mặn, món xào, canh, cơm

Suất ăn cho bệnh nhân và khách hàng không 
quá: 35.000đ/suất 
Gồm: 01 món mặn, món xào có thịt, canh, cơm  

NCC sẽ phân công nhân viên tổng hợp suất ăn từ các phòng 
bệnh mỗi ngày và thu gom khay thức ăn sau khi sử dụng.
Bảng giá phải được niêm yết công khai.

4/ CHI PHÍ DOANH THU

Chi phí thuê mặt bằng 
khởi điểm:  15.000.000 
đồng (Chưa bao gồm VAT) 
trong 3 năm. 

Bệnh viện hỗ trợ 2 tháng 
đầu sau khi ký hợp đồng.

Chi phí điện nước theo 
thực tế sử dụng với đơn 
giá Công ty điện nước 
cung cấp.
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II. 
CỬA HÀNG
TIỆN ÍCH

Các mặt hàng thiết yếu: Đồ dùng tạp hóa phục vụ nhu 
cầu cho bệnh nhân và thân nhân

Giá bán không quá cao so với giá thị trường
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III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THẦU

IV. HỒ SƠ CHÀO THẦU

Khi tham gia đấu thầu, nhà cung cấp phải đóng tạm ứng là 
15.000.000đ.

Số tiền này sẽ hoàn trả nếu nhà cung cấp tham gia không 
đạt được kết quả thầu.

Đơn vị trúng thầu không thực hiện triển khai sẽ bị mất số 
tiền trên.

Các giấy tờ cá nhân hợp pháp như: CMND, sổ 
hộ khẩu...

01
02

03

04

05

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm theo quy định của Luật An toàn vệ sinh 
thực phẩm.

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 
của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh 
dịch vụ ăn uống.

Danh sách khám sức khỏe của chủ cơ sở và 
người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
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V. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ         
    PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ 

Qúy NCC vui lòng nộp hồ sơ báo giá 
theo thông tin dưới đây:

Quý nhà cung cấp vui lòng báo giá với mức giá cạnh tranh nhất 
có thể cho hạng mục này. Chúng tôi sẽ chọn để họp và thảo luận 
về giá dịch vụ với những công ty có bảng báo giá có tính cạnh 
tranh cao nhất về giá, chất lượng và dịch vụ.

Chi Nhánh Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Nha 
Trang - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài 
Gòn - Nha Trang 

Địa chỉ: Lô 10, khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phòng Vận hành: 
+ Mr Hưng (Tel: 0905 015 007)
Email: hung.phan@matsaigon.com

+ Ms Thảo (Tel: 0905 296 210)
Email: thao.trinh@matsaigon.com
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LIÊN HỆ

dakhoasaigonnhatrang.com

Lô 10 đường 19/5 KDC Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang

0258 389 8789


