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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
THANI-I PHO HO CHI MINH
BAN QUAN L DI1YNG SAT DO Tilt
S: ZF /QD-BQLDSDT

ThànhphH ChiMinh, ngayj..g tháng 7nãm 2019

QUYET D!NH
A

A

A

A

A

,

Ve phe duyçt Ban yeu cau bao gia
Gói thu: Djch vii thuê xe ô to chi thu*ng xuyên
cüa Ban Quãn 1 Du*ng st Do thi
TRUNG BAN — BAN QUAN L

DU'UNG SAT DO TH

Can c Quyt djnh s 1 19/2007/QD-UBND ngày 13 thang 9 näm 2007
cüa Uy ban nhân dan Thãnh phô ye thãnh 1p Ban Quán 1' Dii&ng sat do thj trrc
thuc Uy ban nhân dan Thành pho;
Can cir Quyt djnh s6 51/2013/QD-UBND ngày 22 tháng 11 näm 2013
cüa Uy ban nhân dan Thành phô ye ban hành Quy chê to chirc và hot dng cüa
Ban Quãn 1 Ththng sat do thj;
Can Cu Lu,t Du th.0 ngày 26 tháng 11 näm 2013 cüa Quc hi;
Can cü Nghj djnh s 6312014/NID-CP ngày 26 tháng 6 nãm 2014 ci:ia
ChInh phü ye quy djnh chi tiët thi hành mt s diêu cüa Lust Dâu thâu ye lira
chon nhà thâu;
Can cü Thông lii s 58120161TT-BTC ngày 29 thang 3 näm 2016 cüa Bô
Tài chInh quy djnh chi tiêt vic sir ditng von nhà rnróc, dan vj trijc thuc 1ir
hrcrng vu trang nhân dan, dcm vi sr nghip cong
tO chi.irc chInh trj, to chüc
chInh trj - xã hi, to chIrc chInh tij xä hi — nghê nghip, to chirc xã hi, tO chüc
xã hi — nghe nghip;
Can cir Quyt djnh s 89/QD-BQLDSDT ngày 15 tháng 3 nàm 2019 cüa
Ban Quãn 1' Di.r&ng sat do thj ye vic phê duyt dir toán diêu chinh thu, chi
quán 1' dir an nàm 2019 lan 2;
Can c'.r Quyt djnh s 217/QD-BQLDSDT ngày 04 tháng 6 näm 2019 cüa
Ban Quân 1' Dr?ing sat do thj ye ban hành quy dnh ché d lam vic, quan h
cong tác va chirc nãng, nhim vii càa các phong, ban trirc thuc Ban Quãn 1'
Dr&ng sat do thj;
Can cü Quy& djnh s 139/QD-BQLDSDT ngày 16 thang 4 nàm 2019 cUa
Ban Quán 1 Dung sat do thj ye phân cong nhim vii lãnh dao Ban Quãn 1'
Du&ng sat do thi;
Can cü Quy& djnh s 2531QD-BQLDSDT ngày 27 tháng 6 nàm 2019 cüa
Ban Quán 1' Du&ng sat do thj ye phê duyt ké hoch lija chQn nhà thâu các gói
thâu dlch vii chi th.ràng xuyen cüa Ban Quân 1' Dung sat do thj;
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Xét Cong vn s6 217/VP cüa Van phông ngày 04 thang 7 näm 2019 v
thm djnh bàn yu cu báo giá cho gOi thâu djch vi thuê xe ô to djch vi chi
thu?mg xuyên cüa Ban Quãn 1' Dixng sAt do th; Báo cáo so 242/BC-KTDT ngày
16 tháng 7 nAm 2019 và Phiêu trmnh 243/PTr-KTDT ngày 16 thang 7 nAm 2019
cua Phong Ky thut - Dau thau ye phe duyct Ban yeu cau bao gia goi thau D!ch
vu thuê xe o to djch vi chi thung xuyên cüa Ban Quán 1' Ththng sAt do thj,
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt Bàn yêu cu báo giá gói thAu Djch vii thuê xe ô to djch
vi chi thuing xuyên cüa Ban Quãn 1 Du?ng sAt do thj, vài nOi dung chi tiêt
theo phi 1iic dInh kern.
Diu 2. Chánh VAn phàng và Triiâng phông K thut - DAu thu chju
trách nhim th chirc hra chn nhà thâu dam báo tuân thà các quy djnh hin hành.
Diu 3. Chánh VAn phông, Truâng phông K5' thut - Du thu,)rtthng
phông Tài chmnh - Kê toán chju trách thim thi hành Quyet djnh nay.!.

Noi nh2n:
-NhuDièu3;
- Ban QLDSDT:
+ Lânh dao Ban;
+Luu:VT.
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BANG YEU CAU BAO GIA
A

fl

A

Ten goi thau: Dich viii thue xe o to
A A

thuc các gói thu djch vi chi thu*ng xuyên cüa Ban Quãn 1 Dirô'ng st do
thi
Phát hành ngãy: .12../7/2019
Ban hanh kern theo Quyet dinh:

s6 2.f94..IQD-BQLDSDT ngãy .1X. tháng 7 nàm 2019
Ben rnài thu

BAN QUAN LY DUONG SAT DO TH

DUY
S&

................/QDt3QLSSET

yag2"
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TU' NGU YIET TAT
Chü du ttr/bên mM thu

Ban Quân 1 Dix&ng st do thj

Luât du thu

L4t du thAu s6 43/201 3/QH 13

Nghj dinh 63/CP

Nghj djnh s 63/20141ND-CP ngày 26/6/20 14 cüa
ChInh phU quy djnh chi ti& thi hành mOt s diu cüa
Luât du thu v 1ra chçn nhà thu

Thông tix 11/2015/TTBK}IDT

Thông tu 11/2015/TT-BKHDT ngày 27 thang 10 nàm
2015 v Quy djnh chi tit lap H6 so yêu cu di vi chi
du thu, chào hang canh tranh.
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Chtroiig I. YEU CAU NQP BAO GIA
Miic 1. Khái quát
1. Ten chü dãu tix là: Ban Quán 1 Dixong sat dO thl.
2. Ten ben mi thu là: Ban Quãn l' Dithng s.t do thj.
3. Ben mi thu mi nhà thu tham gia chào hang canh tranh rut gn (np
báo gia) gói thAu djch vii thuê xe o to djch vt chi thung xuyên cüa Ban Quán
l Dithng st do th. Pham vi cong vic, yêu cu cüa gói thu nêu ti Chung II
cüa bàn yêu câu báo giá nay.
4. Loai hcip dng: Tr9n gói.
Miic 2. Tir each ho'p 1 cüa nhà thu
Nhà th&u là t chüc có tu cách hçip 1 d tham gia nOp báo giá gói th&u nay
khi dáp üng các diu kin sau day:
1. CO gi.y chüng nhn dãng k' doanh nghip, quyt djnh thành 1p hotc
tài lieu cO giá trj tuong ducmg do co quan Co thm quyn cp;
2. Hach toán tài chInh doe lap;
3. Không dang trong qua trInh giãi th& không bj kt 1u.n dang lam vào tInh
trang phá san hoc nq không có khà nàng chi trã theo quy djnh cüa pháp lutt;
4. Báo dam cnh tranh trong du thu theo quy djnh cüa pháp lut v du tMu;
5. Khong dang trong th?ñ gian bj cm tham dr th&u theo quy dnh cUa pháp
luât v du thu;
6. Dä dang k9 trên h thng mng dtu thu quc gia;
7. Là doanh nghip cAp nhO hoc siêu nhO theo quy djnh ciia pháp luet v
doanh nghip.
Myc 3. Don chào hAng, giA chào và biu giá
1. Nhà thAu phái np don chào hang và biu giá theo Mu s 01, Mu s
03a Chuong III, các o d tring phâi din dy dü thông tin theo yêu câu.
Trueing hcip ti cOt "don giá " và cOt "thành tin" cüa mOt miic ma nhà thAu
không ghi giá frj hoc ghi là "0" thI dirc coi là nhà thAu dà phân b giá cüa muc
nay vào cac miic khác thuOc gói thAu, nhà thAu phAi có trách thim thirc hin tAt câ
các cOng vic theo yêu cu nêu trong bàn yêu cAu báo giá vci ding giá dã chào.
2. Giá chào là giá do nhà thAu ghi trong don chào hang, bao gm toàn bO
cac chi phi (chua tInh giAm giá) d thirc hin gói thAu trén co s6 yeu cAu cüa
bàn yêu cAu báo giá, k ca thu& phi, l phi và chi phi lien quan khác. Tnr&ng
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hçp nhà thtu tuyen b giá chào không bao gtm thu& phi, 1 phi (nu co) thI báo
giá cüa nhà thu sê bj loai.
3. Tnrôrng hcrp nhà thu có dé xut giám giá thI d xu.t riêng trong thi.r
giám giá hoc cO th ghi trrc tip vào don chào hang và bão dam ben mi thu
nhn duçic tnrâc thai diem h& han np báo giá. Trong d xu.t giãm giá, nhà
thu cn nêu rô ni dung và cách thirc giãm giá vào các hang mic ci th nêu
trong phm vi cong vic. Trirng hp khong nêu rO cách thüc giàm giá thI duqc
hiu là giàm du theo t' 1 cho tt cà hang miic.
Mic 4. Thành phn báo giá
Báo giá do nhà thu chun bj phái bao gm các ni dung sau:
1. Dcin chào hang theo Mu s 01 Chixong III;
2. Biu giá theo Mu s 03a (bao gm Mu 03a(1) và Mu 03a(2)).
Mic 5. Thô'i hn hiu lirc cüa báo giá
Thai gian có hiu 1irc cüa báo giá là 20 ngày, k tr ngày có thi dim dóng
thu
Miic 6. Np, tip nhn, dánh giá báo giá
1. Nhà th.0 phãi np báo giá trirc tip ho.c qua dithng bru din, hoc fax
v dja chi:
- Dja chi: 29 Lê Qur Don Phrông 7 Qun 3 Thành Ph H ChI Minh;
- Diên thoai: +84 (8)028 39309495;
- Fax: 028 39309497
H so np khOng muon hon 17h00, ngày) .'/Cac báo giá dixçic
g1ri dn ben mi thAu sau thii dim ht han np báo giá së khong duqc xem xét.
2. Ben mi th.0 chju trách nhim bào mt các thông tin trong báo giá cüa
tüng nhà thAu. Ngay sau khi kt thüc thai han np báo giá, ben mi th.0 l.p van
bàn tip nhn các báo giá bao gm ti thiu các nOi dung: ten nhà th,u, giá
chào, thii gian có hiu 1irc cüa báo giá và gui van bàn tip nhn nay dn cac nhà
thudänpbáogiá.
3. Ben mâi thu so sánh các báo giá theo bàn yêu c.0 báo giá. Trong qua
trInh dánh giá cac báo giá, ben miii thu có th mcii nba thu có giá chào thp
nhAt dn thirong tháo hcip dng.
Mic 7. Diu kin xét duyt trüng thu
Nba thu ducic xem xét, d nghj tiling thu khi dáp üng dü các diu kin
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sau day:
1.Co báo giá dáp mg tht cá các yêu cu trong bàn yêu cAu báo giá;
2. Co gia cháo sau si1ra 1i, hiëu chinh sai 1ch, trr di giãm giá Va sau khi tInh
xu dài (nu cO) thp nht và không virçit dir toán gói thAu &rçlc duyt.
Miic 8. Cong khai kk qua 1ia chçn nhà thu
1. Kt qua 1ira chçn nha thAu së duçic gth dn tt câ nhà thu tham dir chào
hang theo duOng bu'u din, fax và dugc dàng tài trén h thng mng d.0 thâu
quc gia ho.c Báo du thu theo quy djnh.
2. Sau khi nhân dixçic thông báo kt qua hra ch9n nhà thu, nu cO nhà thu
không trüng th&u gui van bàn hôi v 1' do khong ducic lixa chçn thI trong vOng
05 ngày lam vic nhung tnrOc ngày k' kt hçxp dng, ben mi thu sê Co van
bàn trã ku giri cho nhà thu.
9
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Mc 9. Bao dam thrc hien hçrp dong
A

• A

A

A

I

• A

• A

Truoc khi h?p dong co hiçu lrc, nha thau trung thau phat thrc hiçn biçn
pháp bào dam thuc hin hqp dng nhu sau: 2% giá gói th,u. Dng tin bão dam
dr thAu là Vit Nam dng.
Mitc 10. Giãi quyt kin nghj
Nhà thu CO quyn kin nghj v kt qua 1%ra chçn nhà thAu và nhüng vn d
lien quan trong qua trInh tham gia chào hang canh tranh khi thy quyn, lçri Ich
cüa mInh bj ánh huung theo quy djnh tai Diu 91 và Diu 92 cüa Lut dAu thAu
và MJC 2 Chixong XII cüa Nghj djnh 63/CP.

Chwing II. PHAM VI, YEU CAU CUA GOI THAU
Bang s 1. Yêu cu cung cp djch vu
Nhà thtu phái cung cp djch vii theo ding ni dung nêu tai bang sau k tr
ngày hçp dng có hiu 1irc.

Danh muc

Dc tInh k thuât

Xe ô to 7 ch san
xuAt tr nãm 2016
dn nay

Co giy dãng kim xc con hiu 1irc (ban sao cong
chirng)
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Pháp 1

- Mua bão him xe và dang kim xe dung theo
quy djnh cüa pháp 1ut;
- Ben cho thuê phãi chju trách nhim v ngun
gc xe dung quy djnh pháp 1ut.
- Ben cho thuê chiu trách nhiém vi ben thr 3
trong trithng hqp tai nan, xe bj pht.
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Chi phi

- Ben cho thuê trã toân b chi phi nhix: lirong cho
lái xe và các chi phi khác nhix: tin xãng Xe; phi
câu, dixing, ben, bãi;..
- Chju trách nhim bâo di.r0ng xe theo djnh kr, chi
trã phi baa duông, khi có van dê triic tr.c thI Ben
cho thuê phâi nhanh chong khàc phic.
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Phm vi cong
vic

- Báo dam phiric vu dy dñ trong su& th&i gian dä
cam kt trong Hçp dng thuê xe.
- Trong thii gian ch& di süa cha Ben cho thuê
có trách nhim diu dng xe khác thay th nhrng
phãi cung tiêu chun nhix dã nêu;
- Dircic sü diing xe ngoài gi lam vic, thu bay,
chü nht và tt cã các ngây 1 khi có cong tác dOt
xuât.
- Di.rçic sir dung xc tir 7 gi dn 18 gi tr thi hai
dn thu sáu hang tun.
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Nhân sur

- Ben cho thuê cung cAp Lái xe phái có bAng lái

STT
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theo quy djnh pháp 1ut, si'rc khöe t&, 1' ljch Ca
nhân rO rang.
Khi lái xc bn vic nghi vi b.t cü 1' do gI, thI
phái b tn ngithi khác dam báo tiêu chun trën
thay th.

H!

Chu'orng III. BIEU MAU

Mau so 01
DO CHAO HANG
Ngày:

fDin ngày, tháng, nãm k3 dcn chào hang]

Ten gói thu: Djch vi thuê xe djch vi chi thirâng xuyên Ban Quãn 1' Th.ràng st
do thj
KInh gCri: Ban Quãn 1' Dithng s.t dO thj
Sau khi nghiên ciru bàn yêu cu báo giá và van bàn sra di bàn yêu cu
[Ghi s cia van ban tha &i (nu có)] ma chüng tôi dã nh,n
báo giá s:
[Ghi ten nhà thuJ,cam kt thirc hin gói thu Djch vit
dixcic, chüng tôi:
thuê xe theo ding yêu c,u cüa bàn yêu cu báo giá vâi tng s tin là
[Ghi giá trj btng s, bcng chiè và &ng tin] cüng vâi biu giá kern theo. Thii
gian thirc hin hçp dng là 5 tháng.
Chüng tôi cam k&:
1. Chi tharn gia trong mt báo giá nay vii tu cách là nhà th,u chInh.
2. Không dang trong qua trmnh giãi th; khOng bj kt 1un dang lam vào tInh
trang phá san hoäc nçi không có khã näng chi trà theo quy djnh cüa pháp lust.
3. Không vi pharn quy djnh v bão dam canh tranh trong du thu.
4. Không vi pharn các hành vi bj cAm trong dAu thAu khi tham dir gói thu nay.
Nu báo giá cüa chüng tôi ducic chAp nhn, chüng tôi së thirrc hin bin
pháp bào darn thirc hin hçxp dng theo quy djnh cüa bàn yêu ctu báo giá.
Báo giá nay có hiu hrc trong th?ii gian
ngày, tháng, nám có th&i dièZm ctóng thu].

ngày, k tr ngày

Di din hçrp pháp cüa nhà thu
[Ghi ten, chtc danh, kj5 ten và dóng duJ
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[Ghi

Mu s 03a
BANG TONG HQP GIA CHAO
(ap ding &'di v&i gói thcu mua sm hang hóa)

STT

1

Ni dung

Giá chào

(M)

Dich vu thuê xe
Tng cong giá chào
(Kit chuyn sang doi chào hang)

Dai din hçrp pháp cüa nhà thu
[ghi ten, ch&c danh, kj ten và dóng duJ

9

Mau so 03a(1)
BANG GIA CHAO CUA HANG HOA
Dai din hçrp pháp cüa nhà thu
2

1

STT

Danh mvc
hang hóa

3

4

5

6

Xutxfr,
k ma
Khi
Don vi
hiu,
luçrng
Don giá
tinh
,,
nhãn mac
moi thau
cua san
pham

7

Thành tin
(Cot 4x6)

1

HànghoáthzH

Ml

2

Hànghoáthi2

M2

n

Hànghoáth&n

Mn
A

Tng cong giá chão cüa hang hoá dã bao gom thue, phi,
1 phi (nu co)

M=M1+M2
+...+Mn

(Kit chuyn sang bang tang hcrp giá chào,)
[ghi ten, ch&c danh, kj5 ten vâ dóng duJ

Ghi chü:
Các ct (1), (2), (3), (4) Ben mi thu ghi phü h?p vài Danh mitc hang hóa
quy djnh tai Chro'ng II— Pham vi, yêu cAu cüa gói thu.
Các ct (5), (6), (7) do nhà thtu chào.
Don giá tai ct (6) bao gm các chi phi cn thit d cung cp hang hoá
theo yêu cu cüa ben mi thu, trong do bao gm các chi phi thu& phi, 1 phi
(nu co) và không bao gm các chi phi cüa djch yin lien quan tai Mu s 03a(2).
Khi tham gia chào hang canh tranh, nhà th.0 phái chju trách nhim tim hiu,
, ,
A
A , n p A ,
A A ,
tinh toan va chao day du cac Ioi thue, phi, lç phi (neu co) theo thue suat, misc
phi, 1 phi tai thii dim 28 ngày triràc ngày có thi dim dong thu theo quy
dinh.
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Mau so 03a(2)
BANG GIA CHAO CHO CAC D!CH S/V LIEN QUAN

STT

2

3

Mo tã
djch viii

Kh6i
ltro'ng
môi
thau

4

5

6

7

8

Don
v
tInh

Dja
dim
thirc
hiên

Ngày
hoàn
thành
dich
vu

Don
gia

Thành tin

dIchvi

Tng giá chào cho các dch vii lien quan dã bao gm thuL
phi, l phi (neu co)

(Cot 3x7)

(I)

(Kit chuyn sang bang tang hclp giá châo)

Di din hçrp pháp cüa nhà thu
[ghi ten, chz,'cc danh, k ten và dóng du]
Ghi chi:
Các cOt (1), (2), (3), (4), (5) vã (6) Ben mOi th.0 ghi phU hp vói Biu djch vii
lien quan quy djnh t?i Chi.ro'ng II — Phm vi, yêu cAu cüa gói thtu.
Các cot (7) và cOt (8) do nhà th.0 chào.
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Chwmg IV. DV TIIAO HQP DONG
ngày

thang

nãm

Hcip dng s:
[Ghi ten gói t/uu]

Gói thAu:
- Can

[B5 luat dan st s 33/2005/QHJJ ngày 14/6/2005J;

- Can ci:r 2

[Luát &u thu sd 43/2013/QH13],

- Can

[Nghj djnh s 63/2014/ND-CP],

- Can cir [can th tInh chat, yêu cu cia các gói thu ma quy djnh các
can thpháp lj chophit hopJ;
ngày thang
- Can cü Quyt djnh s
nàm _cUa
v vic phé
duyt kt qua hra chn nhà th.0 gói thAu
[Ghi ten gói thuJ cüa [Ghi
ten cht ctcu tu'/bên mài thu] và thông báo kt qua lira chçn nhà th&u
tháng
näm
cüa ben mxi thâu;
sngày
- Can cü biên bàn hoàn thin hçip dng dã duçc ben miii thu va nha thu
näm
thang
k ngày
Chüng tôi, dai din cho các ben k' hçp dng, gm có:
Chü du ttr/bên môi thu (sau day gi là Ben A)
Ten chü du tulbên m&i thu [Ghi ten ch ddu tit/bén m&i thu]:
Dia chi:
Diên thoai:
Fax:
E-mail:
Tài khoán:
Ma s thug:
Dai din là ông/bà:
Chücvii:
ngày

GiAy üy quyn k hçp dng s
(trwôizg hcip thzçic iy quyn).
2

Cap nht van bàn quy pham phãp 1ut theo quy djnh hin hânh.
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thang

näm

.

A

A

A

Nha thau (sau day gi Ia Ben B)
Ten nhà th.0 [Ghi ten nhà tIuu tnng thcu]:
Dja chi:

Diên tho.i:
Fax:
E-mail:
Tài khoân:
Ma s thu:
Dai din là ônglbà:
Chirc vii:
Giy Uy quyn s6
ty quyn) hoçc các tài

lieu

ngày
tháng
khác có lien quan.

nàm

(tru'ôizg hcrp cttrcic

Hai ben thôa thu.n k kt hçip dng vài các ni dung sau:
Diu 1. Di tuqng hçp dung
Ben A giao cho Ben B th%rc hin vic cung cAp hang hOa và djch
danh muc duac nêu chi tit tai Phu luc kern theo.

yin

theo

Diu 2. Thành phn hçrp dung
Thành phAn hçip dung và thr ttr ru tiên pháp 1 nhi.r sau:
1. Van bàn hçp dung (kern theo Phint lye);
2. Biên bàn thrcing thâo, hoân thin hçvp dung;
3. Quyt djnh phé duyt kt qua hnra ch9n nba thu;
4. Báo giá va cac van ban lam rö báo giá cüa nhà thAu tri'ing thu (nu cO);
5. Bàn yêu cAu báo giá và các tài 1iu süa dôi, lam rö bàn yêu câu báo giá
(nu có);
6. Các tài

lieu

kern theo khac (nk

co).

Diu 3. Trách nhiêm cüa Ben A
Ben A cam kt thanh toán cho Ben B theo giá hçp dung và phixcing thüc
thanh toán nêu tai Diu 5 cüa hcTp dung nay cüng nhi.r thinrc hin dAy dü nghia vy
va trách nhim khác duçic quy djnh trong hçcp dung.
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Diu 4. Trách nhiêm cüa Ben B
Ben B cam k& cung cp cho Ben A dy dü các loai hang hóa va djch vi
lien quan nhu nêu tai Diu 1 cüa hp dng nay, dng thai cam kt thirc hin dy
dü các nghia vit và trách nhim duçic nêu trong hcTp dông.
Diu 5. Giá hcyp dng và phtrrng thu'c thanh toän
1. Giá hçip dng:

[Ghi rô giá trj bang s, btng chIj.

2. Phixcng thirc thanh toán:
a) HInh thüc thanh toán
[Can th tinh chat và yêu cu cia gói
thcu ma quy djnh thanh toán bang tien mat, thLr tin dung, hoqc chuyn
khoán...].
b) Thi han thanh toán
[Can c tInh chat Va yéu cáu cia gói
thu ma quy ct/nh thai hqn thanh toán ngay hoc trong vông m5t s ngày nhôt
ct/nh k tir khi nhà thcu xuct trmnh dcy cti các cháng tic theo yêu ccu. Dng thai,
cdn quy ct/nh cii th v cht'mg tic thanh toán phit hop vái quy ct/nh cta pháp
ludt].
c) S 1n thanh toán — [Can c& tinh chct và yéu ccu cza gói thu ma quy
dinh s lcn thanh toán, có th theo giai ctoçzn, theo phcn cong vic ctà hoàn
thành hoc thanh toán m5t kn khi hoàn thành toàn bç5 hcrp ctng/.
Diu 6. Lo3i hçrp dng: tr9n gói
Diu 7. Thôi gian thirc hin hçrp dng
Thci gian thirc hin hçp dong:
[Ghi thai gian thyv hin hop
ctngphi hop vài n3i dung nêu trong ban yêu cdu báo giá và ket qua thirang tháo,
hoàn thin hçip thnggiica hai ben].
Diu 8. Hiêu chinh, b sung hçrp dng
1. Vic hiu chinh, b sung hçp dng có th duqc thirc hin trong cac
trithng hcip sau:
[Ghi các tnthng hcrp ma hop ctng có th ctuqc d'iu chinh cho phà hop vó'i
tInh chOt cia gói thu]
2. Tnring hçip phát sinh cac hang mic Cong vic ngoâi pham vi nêu t?i
Diu 1 cüa Hçip dng nay, Ben A và Ben B sê tin hành thuong thâo d lam ca
s k kt phii 1iic b sung hçip dng.
Diu 9. Bão dam thLrc hin hçrp dng
1. Ben B phâi thirc hin bin pháp báo dam thirc hin hçvp dng theo các yêu
14

câu sau:
- Th?i han np báo dam thirc hin hçp dng:
mô, tInh chct cüa gói thu ma néu cu th thai hçzn yéu cu].

/Gán c& quy

- HInh thüc bão dam thrc hin hçp dng:
[Nêu cy th hInh
thá'c báo dam thi:rc hin hcrp dng. Can th yêu cu cta gói thu ma quy djnh
vic áp dyng mt hoc các hInh thz'rc báo dam nhir: dt CQC hoc thu báo lành
cia t chic tin dyng hoçc chi nhánh ngán hang nu&c ngoài thành 1p theo pháp
lut Viêt Nam].
% giá hqp dng [Ghi giá trj báo
- Giá tn bão dam thrc hin hcip dng:
dam thrc hin hçrp ctng tir 2%-3% giá hQp dóng/.
- Hiu 1rc cüa báo dam thirc hin hçip dng: k tr ngày hçp dng Co hiu
1rc cho dn h& ngày
tháng
nãm
[Can c& tInh chat, yêu cdu cüa
gói thu ma quy djnh thai hgn nay].
2. Báo dam thrc hin hçip dng sê thrcic Ira cho Ben A khi Ben B không
hoàn thânh nghia vi và trách nhim cüa mInh theo hcip dng lam phát sinh thit
hai cho Ben A; ben B thirc hin hçip dng chm tin d do 1i cüa mInh nhixng tr
chi gia han hiu 1%rc cüa bão dam thrc hin hp dông.
3. Ben A phâi hoàn trã bâo dam thirc hin hqp dng cho Ben B trong thi
[Ghi thai hqn hoàn ti-a báo dam thyv hin hcip a'ông can th tinh
han:
chct và yéu cdu cta gói thdu].
Diu 10. Chm düt hçp ding
1. Ben A hoc Ben B Co th chm dirt hcp dng nu mt trong hai ben có vi
pham co ban v hqp dng nhi.r sau:
a) Ben B không thc hin mt phn hoc toàn b ni dung cong vic theo
hçxp dng trong thi han dã neu trong hp dng hoc trong khoáng thai gian dã
thrc Ben A gia han;
b) Ben B bj phá san, giâi th;
c) Các hânh vi khác (nu có).
2. Trong tmng hcip Ben A chAm düt hçp dng theo dim a khoán 1 Diu
nay, Ben A có th k' hçip dng v&i nhà thAu khác d thirc hiên phn hçxp dng ma
Ben B dã không thc hin. Ben B sê chju trách nhim bi thixong cho Ben A
nhüng chi phi vixçit trôi cho vic thirc hin phn hcip dng nay. Tuy nhiên, Ben B
vn phãi tip tiic thrc hin phin hçip dng ma mInh dang thc hin và chju trách
nhim bâo hânh phAn hçxp dng do.
3. Trong tnràng hçip Ben A chm düt hcTp dng theo dim b khoãn 1 Diu
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nay, Ben A không phai chju bt c1r chi phi dn bü nào. Vic chm dirt hop dng
nay không lam mt di quyn 1çi cüa Ben A &rcYc hixcng theo quy djnh cüa hop
dng và pháp luQtt.

lAp ding di vóigói thu mua sm hang hóa tfrDiu 11 den Diêu 14J
Diu 11. TInh hçrp 1 cüa hang hOa
Ben B phãi nêu rô xuAt xir cUa hang hóa; k' ma hiu, nhãn mac cüa san
phm và các tài lieu kern theo d chirng minh tInh hop l cüa hang hóa và phái
tuan thu cac quy dinh ye tiêu chuân hin hành ti quôc gia hoc vñng lãnh th ma
hang hóa có xut xir.
Diu 12. Cung cp, vn chuyn, kim tra và thfr nghim hang hóa
1. Ben B phái cung cp hang hóa và giao các tài lieu, chi.'rng tr (kern theo)
theo tin d nêu trong bàn yêu câu báo giá, cii th là: [Can th quy mô, tInh
chat cia gói tháu ma néu cy the ye vic giao hang và các tài lieu, ch&ng tzr kern
theoJ.
fNêu yêu cu v vn chuyn hang
2. Yêu cAu v van chuyn hang hóa:
hóa, bao gôm cá dja diem, tho'i gian giao hang can c&yêu cáu và tInh chat cta
gói thâuJ.
3. Ben A hoc di din cüa Ben A có quyn kim tra, thu nghim hang hóa
&rçic cung cp d dam bão hang hóa do CO dc tInh k' thuat phü hqp vi yeu
cAu cüa hop dng. Thi gian, dja diem và cách thtrc tiên hành kim tra, thu
nghim:
[Ghi th&i gian, ct/a diem, cách thtc tién hành, chi phi cho vic
kiêm tra, thtnghim... cüng nhzt quy ct/nh v cách tht'c xi l dói vái các hang
hóa khóng dgt yéu cáu qua kim tra, thz nghimJ. Trithng hop hang hóa không
phU hop vâi dc tInh k5 thut theo hop dng thI Ben A có quyn tr chi va Ben
B phái có trách nhim thay the hoc tiên hành nhfing diêu chinh can thit d dáp
üng diing cac yeu cu v dc tInh k thuat. Trithng hop Ben B khong có khá
näng thay th hay diu chinh các hang hóa khong phü hop, Ben A cO quyn t
chirc vic thay th hay diu chinh nêu thây can thiêt, mci rñi ro vã chi phi lien
quan do Ben B chju. Vic thrc hin kim tra, thu nghim hang hóa cüa Ben A
không dn dn min trr nghia vi bão hành hay các nghia vi khác theo hop
dng cüa Ben B.
Diu 13. Ban quyn và bão him hang hóa
1.Ben B phái hoàn toàn chju trách nhirn v mci thit hai phát sinh do viêc
khik nai cüa ben thu ba v vic vi pham bàn quyên s& hftu trI tu lien quan dn
hang hóa ma Ben B dã cung cap cho Ben A.
2. Hang hóa do Ben B cung cp phái dixçc bão him dy dü d bü dAp
nhng mt mat, tn tht bt thuxäng trong qua trmnh vn chuyn, hru kho va giao
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hang nhu sau:
[C'ãn c& tInh chct và yêu cu ca gói t/uu ma quy ctfnh c
the nç5i dung nay trén cc sà dam báo phà hcip v&i quy ct/nh cia pháp lu2tJ.
Diu 14. Bão hành
1.Ben B bão dam rAng hang hóa dirçic cung cp theo hçip dng là mài, chixa
sr ding, dam bão chat hrcing theo tiêu chun ch tao và së không có các khuyêt
tt nay sinh dn dn b.t 1i trong qua trmnh sr dvng hang hóa.
2. Yêu cAu v bão hành di vâi hang hóa nhi.r sau:
[Nêu yeu cu v
báo hành (nu co) nhzt sau: thô'i han báo hành, phku báo hành kern theo, cc
chê giái quyt các hw hong, khuyt tçt phát sinh trong qua trinh st dyng hang
hóa trong th&i hqn báo hành...J.
Diu 15. Giãi quy& tranh chp
1. Ben A va Ben B có trách nhim giãi quyt các tranh chap phát sinh
giüa hai ben thông qua thixcing h.rqng, hôa giài.
2. Nu tranh ch.p khong th giãi quyt duçic bAng thucrng lu?ng, hôa giãi
trong thii gian:
[Ghi cy thé thai gian] k tü ngày phát sinh tranh chap
thI bt kS' ben nào cüng du có th yêu cA dua vic tranh ch.p ra giâi quyêt
theo co ch:
[Ghi cc chêxi 1j5 tranh ch4pJ.
Diu 16. Hiu 1irc hçrp dng
1. Hçp dng CO hiu lijc k tr
ctOngJ.

[Ghi cy th ngây cO hiu lyc cüa hcip
LY

2. Hop dng h& hiu lirc sau khi hai ben tin hành thanh 1' hop dông theo
luât djnh.
Hop dng dtroc 1p thânh
bô, chü dAu tu/bên miii thAu giü
nhà thâu gifi
b, các b hop dông cO giá tn pháp I' nhu nhau.

bô,

DAI DIN HQP PHAP CUA

DJJ DIN HP PHAP CUA

NHA THAU

CHU BAU TUIBEN M11 THAU

[Ghi ten, chá'c danh, kj ten và dóng duJ

[Ghi ten, chic danh, k ten và dOng duJ
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PHU LUC
BANG GIA HP DONG
(Kern theo hçp dng s

, ngày

tháng

nãm

)

[Ph lyc nay du-qc 1p trén c0 s& ban yêu cu báo giá, báo giá cta nhà
tháu vâ nhrtng thóa thuan ctit dttçrc trong qua trInh thwo'ng tháo, hoàn thin
hcip ctông, bao gôrn các n5i dung trong Biêu giá theo Máu so 03a (bao gôm
Máu sO 03a(1), Máu sO 03a(2))
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MAU BAO LANH THU'C HIN HOP DONG'
ngày
KInh gui:

tháng

nAm

fGhi ten chi ctdu tuVbên m&i thduj

(sau day gçi là chii du tu/bén mi thu)
Theo dê nghi cua
1Ghz ten nha thcuJ (sau day goi la nha thâu) la nha
1Ghz ten goz thau] va cam ket se ky ket hçip
thau da trung thau gol thau
dng cung cp hang hoá cho gói thu trên (sau day gi là hçp dng); 2
Theo quy djnh trong bàn yêu cu báo giá (hogc hcip thng), nhà thu phãi
np cho Chü dAu tu/bén mi th.0 báo lãnh cüa mt ngân hang vài mOt khoãn
tin xác djnh d bão dam nghTa vi và trách nhim cüa mInh trong vic thirc
hin hçp dng;
[Ghi dja
Chüng tôi,
[Ghi ten cta ngán hang] có tru sâ dang k tai
chi cta ngán hang 3 ] (sau day gi là "Ngân hang"), xin cam kt bào lãnh cho
[Ghi rô giá fr/ tu'ol'zg
vic thirc hin hçip ding cüa Nhà th.0 vài s tin là
t'ng bang s, bang chü' và a'ng tin sz' dyng theo quy dinh tqi hcip dóngj. Ching
tôi cam k& thanh toán vo diu kin, không hüy ngang cho chü du tu/bên mñ
thu bt cü khoan tin nào trong giài han
fGhi s tin báo lãnhJ nhu dã nêu
trên, khi có van bàn cUa chü dAu tu/bên mi thu thông báo nhà thu vi phm
hçip dng trong th?ñ han hiu lrc cüa bão lãnh thirc hin hçip dng.
Báo lãnh nay Co hiu lirc k ttr ngày phát hành cho dn ht
(4)
ngày_thang
nãm
•
Di din hçrp pháp cüa ngân hang
[Ghi ten, ch&c danh, k, ten và dóng duJ
Ghi chii:
(1) Chi p diring trong tnrOng hqp bin pháp bão dam th%rc hin hçp dng là
thu báo Iãnh cUa t chüc tin diing ho.c chi nhánh ngân hang nuàc ngoài thành
1p theo pháp luat Vit Nam.
(2) Nu ngân hang báo lânh yêu cu phái có hcip dng dã k mcci cap giây
bão lãnh thI ben miii thâu sê báo cáo chU dau tir/bén mcii thâu xem xét, quyêt
djnh. Trong truOng hçip nay, doan trén có the süa 1i nhu sau:
"Theo d nghj cña
[Ghi ten nhà thduj (sau day gi lãnhà thu) là nhà
thâu trüng thâu gói thâu fGhi ten gói tháuj dã k' hcip dông so [Ghi so
hcip dông] ngày
thang
nàm
(sau day gi là Hcip dang)."
(3) Dja chi ngân hang: ghi rô dja chi, s din thoi, s fax, e-mail d lien h.
(4) Ghi thai han phü hçp vâi yêu cu quy djnh tai hcip dng.
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