
 

 

 

 

 

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BV ngày 28 /6/2021 của Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Bồng Sơn) 

 

Tên gói thầu : Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng 

chống dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn năm 2021. 

Gói thầu số  : BCG - VTYTPCD/05-2021 

Dự toán : Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng 

chống dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn năm 2021. 

 Phát hành ngày :      28/6/2021 

Ban hành kèm theo: Quyết định số       /QĐ-BV ngày 28/6/2021 về việc phê 

duyệt  Bản yêu cầu báo giá của gói thầu Mua sắm phương 

tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng chống dịch phục vụ 

công tác phòng chống dịch của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

năm 2021. 

 

  Bên mời thầu 

  (Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

       

 

       Trần Quốc Việt 
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

Chủ đầu tư/bên 

mời thầu 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

Dự án 
Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường 

xuyên 

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13  

Nghị định 63/CP 

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  

Thông tư 14/TT 

Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế 

quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế 

tại các cơ sở y tế công lập 

Quyết định 

1616/QĐ 

Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật phân loại và lựa 

chọn bộ trang phục phòng chống dịch Covid 19. 
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Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ 

Mục 1. Khái quát:  

1. Tên chủ đầu tư là: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

2. Tên bên mời thầu là:  Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

3. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp 

báo giá) gói thầu mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng chống 

dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 

2021. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu 

cầu báo giá này. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc 

lập của gói thầu). 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết 

tháng 12 năm 2021. 

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này 

khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài 

liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

2. Hạch toán tài chính độc lập;  

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu;  

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu;  

6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Mục 3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá 

1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng và biểu giá theo Mẫu số 01, Mẫu số 

02, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục 

này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất 

cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã 

chào.  

2. Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ 

các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản 
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yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp 

nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá 

của nhà thầu sẽ bị loại. 

3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư 

giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu 

nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà 

thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu 

trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được 

hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.  

Mục 4. Thành phần báo giá  

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III;  

2. Biểu giá theo Mẫu số 02 Chương III; 

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá 

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá 

1. Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện 

tử hoặc fax về địa chỉ: 

  Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

           Địa chỉ: 202 Quang Trung, phường. Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

 ĐT: 02563.661.639 

 Email: bvbs150798@gmail.com 

Thời gian không muộn hơn 15 giờ 00 phút ngày 05/7/2021 các báo giá 

được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được 

xem xét.  

2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của 

từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn 

bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, 

thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu 

đã nộp báo giá.  

 3. Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá 

trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp 

nhất đến thương thảo hợp đồng.  

Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 
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1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;  

2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính 

ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán gói thầu được duyệt.  

Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu  

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào 

hàng theo đường bưu điện, fax và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định.  

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu 

không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 

05 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản 

trả lời gửi cho nhà thầu. 

Mục 9.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau: 3.382.000 đồng theo một trong các 

hình thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng. 

Mục 10. Giải quyết kiến nghị  

Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề 

liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích 

của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu 

và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP. 
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Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 
 

Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng nội dung nêu tại bảng số 1 

dưới đây trong vòng không quá 20 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực. 

Bảng số 1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa 

STT 
MS

ĐT 

Phân 

nhóm 

theo 

thông tư 

14/2020/T

T-BYT 

Tên sản phẩm 
Yêu cầu kỹ thuật/đóng gói/ 

tiêu chuẩn đánh giá 
ĐVT 

Số 

lượng  

 

1 I1 N5 

Bộ trang phục 

phòng chống 

dịch cấp độ 3 ( 

cấp độ được ghi 

trên tem nhãn)  

  Bộ 300 

1.1    

Gồm bộ mũ, áo, 

quần + bao giầy 

dạng liền 

Chất liệu vải không dệt, 

kháng thấm, có khả năng bảo 

vệ chống vi sinh vật xâm nhập 

theo đường dịch, dễ sử dụng, 

mặc thoáng mát, không gây 

khó chịu quá mức cho người 

sử dụng, phần mũ bo kín được 

khuôn mặt (hở phần mắt đảm 

bảo cho người sử dụng không 

bị giới hạn trường nhìn). 

Không gây dị ứng cho người 

mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, 

không còn đầu chỉ xơ, các 

viền chắc chắn, kín khít và 

không có lỗi ngoại quan. Kiểu 

dáng, kích thước: Theo thiết 

kế của từng khung chiều cao, 

cân nặng. Yêu cầu hiệu suất 

rào cản: thử nghiệm.AATCC 

42 ≤ 1.0g; AATCC 127 ≥ 

50cm. 

    

1.2    Tấm che mặt 

Vật liệu: làm bằng nhựa 

trong, dẻo. Có thể được làm 

sạch hoặc khử trùng (dùng 

nhiều lần hoặc dùng 01 lần). 

Đảm bảo trường nhìn: Chống 

mờ do hơi nước. Cung cấp 

tầm nhìn tốt cho người sử 

dụng. Kích thước: Che hoàn 

toàn 2 bên tai và chiều dài của 

khuôn mặt. 

    



7 
 

 

1.3    Găng tay y tế 

Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6343-1:2007 và 6343-

2:2007 găng khám bệnh sử 

dụng 1 lần. 

    

1.4    
Khẩu trang có 

hiệu lực lọc cao 

Đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 

+ A1: 2009 FFP2 NR D và 

EN 14683:2019 type I, II hoặc 

IIR, NIOSH-42C FR84 

    

02 I2 N5 

Bộ trang phục 

phòng chống 

dịch cấp độ 4 

(cấp độ được 

ghi trên tem 

nhãn)  

  Bộ 200 

2.1    

Gồm bộ mũ, áo, 

quần + bao giầy 

dạng liền 

Chất liệu vải không dệt, 

kháng thấm, có khả năng bảo 

vệ chống vi sinh vật xâm nhập 

theo đường dịch, dễ sử dụng, 

mặc thoáng mát, không gây 

khó chịu quá mức cho người 

sử dụng, phần mũ bo kín được 

khuôn mặt (hở phần mắt đảm 

bảo cho người sử dụng không 

bị giới hạn trường nhìn). 

Không gây dị ứng cho người 

mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, 

không còn đầu chỉ xơ, các 

viền chắc chắn, kín khít và 

không có lỗi ngoại quan. Kiểu 

dáng, kích thước: Theo thiết 

kế của từng khung chiều cao, 

cân nặng. Yêu cầu hiệu suất 

rào cản: thử nghiệm ASTM 

F1671 và thử nghiệm Phi-

X174 được chấp thuận là Đạt 

    

2.2    Tấm che mặt 

Vật liệu: làm bằng nhựa 

trong, dẻo. Có thể được làm 

sạch hoặc khử trùng (dùng 

nhiều lần hoặc dùng 01 lần). 

Đảm bảo trường nhìn: Chống 

mờ do hơi nước. Cung cấp 

tầm nhìn tốt cho người sử 

dụng. Kích thước: Che hoàn 

toàn 2 bên tai và chiều dài của 

khuôn mặt. 

    

2.3    Găng tay y tế 

Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6343-1:2007 và 6343-

2:2007 găng khám bệnh sử 

dụng 1 lần. 

    

2.4    
Khẩu trang có 

hiệu lực lọc cao 

Đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 

+ A1: 2009 FFP2 NR D và 

EN 14683:2019 type I, II hoặc 
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IIR, NIOSH-42C FR84 1 

03 I3 N4 

Khẩu trang 

N95, FFP2 hoặc 

tương đương 

Có hiệu lực lọc cao. Đạt tiêu 

chuẩn EN 149:2001 + A1: 

2009 FFP2 NR D và EN 

14683:2019 type I, II hoặc 

IIR, NIOSH-42C FR84 

Cái 300 

04 I4 N6 
Mũ gắn tấm che 

mặt 

Khung được làm bằng chất 

liệu ABS điều chỉnh rộng hẹp 

dễ dàng, kết hợp với kính FC 

45 được làm bằng chất liệu 

Polycarbonate với độ che phủ 

rộng bảo vệ khuôn mặt hiệu 

quả. 

Cái 50 

05 I5 N3 

Dung dịch phun 

khuẩn khử bề 

mặt 

Thành phần: Thành phần: 

Dung dịch 

Polyhexamethylene biguanide 

chlorhydrate+ Didecyl 

Dimethyl Ammonium 

Chloride + chất hoạt động bề 

mặt. Chai 1000ml 

Chai 30 

06 I6 N3 

Dung dịch phun 

khuẩn khử bề 

mặt 

Thành phần: Thành phần: 

Dung dịch 

Polyhexamethylene biguanide 

chlorhydrate+ Didecyl 

Dimethyl Ammonium 

Chloride + chất hoạt động bề 

mặt. Can 5 lít 

Can 03 

07 I7 N6 

Hóa chất khử 

khuẩn ( 

Cloramin B) 

(C6H5SO2NClNa.3H20). 

Trong đó clo hoạt tính chiếm 

khoảng 25%, dạng bột 

Kg 175 

08 I8 N5 

Khuẩn trang y 

tế phòng nhiễm 

khuẩn 

Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-

2:2010 
Cái 5.000 

Tổng cộng: 08 mặt hàng    

*Ghi chú: Đối với những hàng hóa tham dự thầu nhà thầu phải có tài liệu chứng 

minh: 

+ Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT; 

+ Các tiêu chuẩn chi tiết của từng mặt hàng được quy định tại Quyết định 

1616/QĐ.  
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    Chương III. BIỂU MẪU  Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO HÀNG 

 

Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng] 

Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng 

chống dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Bồng Sơn năm 2021. 

Tên dự toán:  Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng 

chống dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Bồng Sơn năm 2021. 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu 

báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận 

được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi 

tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ 

[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời 

gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc 

theo yêu cầu của gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu 

này. 

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá. 

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ [Ghi 

ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu]. 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu
 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 02 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO 

(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa) 

 

Tổng giá trị dự thầu:…………………VNĐ (Bằng chữ:………………………..) 

 

 

     

 ………..,ngày……..tháng……….năm……… 

       Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5), (8),(9) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh 

mục hàng hóa quy định tại Chương II – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu.  

Các cột (6), (7), (10), (11) do nhà thầu chào.  

Đơn giá tại cột (10) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá 

theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí 

(nếu có). Khi tham gia chào hàng cạnh tranh, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm 

hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo 

quy định. 

 

STT MSĐT 

Phân nhóm 

theo thông 

tư 

14/2020/TT-

BYT 

Tên hàng 

hóa 

 

 

Yêu cầu 

kỹ 

thuật/đóng 

gói/ tiêu 

chuẩn 

đánh giá 

Cơ sở sản 

xuất, 

Nước sản 

xuất 

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất 

Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

dự thầu 

đã có 

VAT 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

           

           

           

Tổng cộng:  
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Chương IV. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng chống 

dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng 

Sơn năm 2021. 

Thuộc dự toán: Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng 

chống dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Bồng Sơn năm 2021. 

- Căn cứ
(1)

 
 
___ [Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005]; 

- Căn cứ
(2)

 ____ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13]; 

- Căn cứ
(2) 

____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP]; 

- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các 

căn cứ pháp lý cho phù hợp]; 

- Căn cứ Quyết định số ___ ngày ___tháng ___năm __của ___về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phương tiện phòng hộ cá 

nhân, hóa chất phòng chống dịch phục vụ công tác phòng chống dịch của Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2021 và thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu số___ngày___ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu; 

 - Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu 

ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư/bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A) 

Tên chủ đầu tư/bên mời thầu [Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]: ________  

Địa chỉ: _____________________________________________________  

Điện thoại: ___________________________________________________  

Fax: ________________________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________  

Tài khoản: ___________________________________________________  

Mã số thuế: __________________________________________________  

Đại diện là ông/bà: ____________________________________________  

Chức vụ: ____________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 
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(trường hợp được ủy quyền). 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: ________________________  

Địa chỉ: _____________________________________________________  

Điện thoại: ___________________________________________________  

Fax: ________________________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________  

Tài khoản: ___________________________________________________  

Mã số thuế: __________________________________________________  

Đại diện là ông/bà: ____________________________________________  

Chức vụ: ____________________________________________________  

Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được 

ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan. 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo 

danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
 (1)

 

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục); 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4. Báo giá và các văn bản làm rõ báo giá của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 

5. Bản yêu cầu báo giá và các tài liệu sửa đổi, làm rõ bản yêu cầu báo giá 

(nếu có); 

6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức 

thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ 

liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy 
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đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng
(1)

.
 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1.  Giá hợp đồng: _____________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ]. 

2.  Phương thức thanh toán:   

a) Hình thức thanh toán    [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói 

thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, hoặc chuyển khoản...]. 

b) Thời hạn thanh toán    [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói 

thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất 

định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, 

cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp 

luật]. 

c) Số lần thanh toán       [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy 

định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn 

thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng].  

Điều 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần 

độc lập của gói thầu) 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng  

Thời gian thực hiện hợp đồng: _________ [Ghi thời gian thực hiện hợp 

đồng phù hợp với nội dung nêu trong bản yêu cầu báo giá và kết quả thương thảo, 

hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].   

Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng 

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường 

hợp sau: 

[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với 

tính chất của gói thầu] 

2.  Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 

1 của Hợp đồng này, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký 

kết phụ lục bổ sung hợp đồng.  

Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu 

cầu sau: 

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Căn cứ quy 

mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu]. 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Nêu cụ thể hình 

thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định 

việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh 
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của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp 

luật Việt Nam]. 

   - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng [Ghi giá trị bảo 

đảm thực hiện hợp đồng từ 2%-3% giá hợp đồng].  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ [Căn cứ tính chất, yêu cầu của 

gói thầu mà quy định thời hạn này]. 

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  

hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt 

hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ 

chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.  

3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời 

hạn: ______ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính 

chất và yêu cầu của gói thầu]. 

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng  

1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi 

phạm cơ bản về hợp đồng như sau: 

a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo 

hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã 

được Bên A gia hạn; 

b) Bên B bị phá sản, giải thể; 

c) Các hành vi khác (nếu có). 

2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều 

này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà 

Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A 

những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B 

vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách 

nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó. 

3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều 

này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng 

này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp 

đồng và pháp luật. 

Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa 

Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải 

tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà 

hàng hóa có xuất xứ. 

Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) 
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theo tiến độ nêu trong bản yêu cầu báo giá, cụ thể là: __[Căn cứ quy mô, tính 

chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm 

theo]. 

2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___ [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng 

hóa, bao gồm cả địa điểm, thời gian giao hàng căn cứ yêu cầu và tính chất của 

gói thầu]. 

3. Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa 

được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu 

của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử 

nghiệm:____ [Ghi thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc 

kiểm tra, thử nghiệm...cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng 

hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm]. Trường hợp hàng hóa không 

phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên 

B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp 

ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả 

năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ 

chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên 

quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A 

không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng 

của Bên B. 

Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa 

1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc 

khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến 

hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A. 

2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những 

mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển, lưu kho và giao hàng 

như sau: _____ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể 

nội dung này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật]. 

Điều 14. Bảo hành 

1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa 

sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết 

tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 

2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa như sau: _____ [Nêu yêu cầu về 

bảo hành (nếu có) như sau: thời hạn bảo hành, phiếu bảo hành kèm theo, cơ chế 

giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa 

trong thời hạn bảo hành...]. 

Điều 15. Giải quyết tranh chấp 

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh 

giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải 
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trong thời gian: _____ [Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp 

thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết 

theo cơ chế: _____ [Ghi cơ chế xử lý tranh chấp]. 

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng  

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp 

đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo 

luật định. 

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư/bên mời thầu giữ ____ bộ, 

nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 
 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN MỜI THẦU 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______) 

 

[Phụ lục này được lập trên cơ sở bản yêu cầu báo giá, báo giá của nhà 

thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp 

đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 03a (bao gồm Mẫu số 

03a(1), Mẫu số 03a(2)) hoặc Mẫu số 03b trong bản yêu cầu báo giá này]. 
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MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
(1) 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: _________[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu] 

(sau đây gọi là chủ đầu tư/bên mời thầu) 

Theo đề nghị của ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà 

thầu đã trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp 

đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);
(2) 

Theo quy định trong bản yêu cầu báo giá (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải 

nộp cho Chủ đầu tư/bên mời thầu bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản 

tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện 

hợp đồng; 

Chúng tôi, ____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____[Ghi 

địa chỉ của ngân hàng
(3)

] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh 

cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[Ghi rõ giá trị 

tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. 

Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu 

tư/bên mời thầu bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[Ghi số tiền bảo 

lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư/bên mời thầu thông báo 

nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết 

ngày___tháng___năm ____
(4)

. 

    Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là 

thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành 

lập theo pháp luật Việt Nam. 

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy 

bảo lãnh thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư/bên mời thầu xem xét, quyết 

định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà 

thầu trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[Ghi số 

hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).” 

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng. 



18 
 

 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-06-28T10:23:03+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trần Quốc Việt<viettq@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-28T10:53:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn<bongson@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-28T10:53:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 459/QĐ-BV của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn




