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SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 99/TB-BVTB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tân Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG 
 

Bệnh viện quận Tân Bình có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói 

thầu: Mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2021 (lần 2) theo hình thức Chào hàng cạnh tranh 

rút gọn từ nguồn BHYT, viện phí, dịch vụ.  

Bệnh viện quận Tân Bình mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có 

điều kiện tới tham gia dự thầu gói thầu nêu trên.  

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia dự thầu có thể tìm hiểu thông tin đăng ký và 

nhận Bản yêu cầu báo giá miễn phí tại Bệnh viện quận Tân Bình, số 605 Hoàng Văn 

Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (liên hệ trực tiếp tại Tổ Mua sắm, 

số điện thoại: 39485348).  

Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá từ 08 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2022 

đến trước 08 giờ 30 ngày 05 tháng 8 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính). 

Thời gian hết hạn nộp hồ sơ báo giá 08 giờ 30 ngày 05 tháng 8 năm 2022. 

Bệnh viện quận Tân Bình trân trọng kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ báo 

giá tới tham dự vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các nhà thầu quan tâm;  
- Lưu: VT, TMS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Bs.CKII. Võ Văn Hùng 

 

 

* Lưu ý: 

Đại diện Nhà thầu tới liên hệ nhận HSBG đề nghị mang theo Giấy giới thiệu và bản 

chụp CMND. 
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Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ 

Mục 1. Khái quát 

1. Tên bên mời thầu:  Bệnh viện quận Tân Bình. 

2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói 

thầu  “Mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2021 (lần 2)”.  

Gói thầu gồm 24 phần (mỗi hàng hóa là 1 phần). Nhà thầu có thể tham dự một phần 

hoặc nhiều phần hoặc cả gói thầu theo chương II của HSYC. Nhà thầu phải tham dự tất cả 

các hàng hóa trong phần tham dự. 

3. Loại hợp đồng: trọn gói. 

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: Có áp dụng.  

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 và Mẫu số 

02a Chương III, 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 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. 
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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 và Mẫu số 02a Chương III; 

3. Tài liệu chứng minh tư các hợp lệ của nhà thầu: Nhà thầu có tài liệu chứng minh đủ 

điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 

4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, bao gồm:  

a. Có tài liệu nêu rõ: liệt kê theo Mẫu số 4 

+ Ký mã hiệu (theo quy định của nhà sản xuất); 

+ Tên nhà sản xuất; 

+  Xuất xứ, nước sản xuất. 

+ Tên chủ sở hữu trang thiết bị y tế. 

b. Giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành:  

- Hàng hóa là trang thiết bị y tế phải có Số lưu hành theo quy định tại điều 21 Nghị 

định số 98/2021/NĐ-CP hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại điều 48 Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP. 

 - Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro phải có được cấp số đăng ký lưu 

hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực. 

 - Trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu (trừ hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chỉ có một 

mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế) thì phải có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc 

loại C, D. 

- Trang thiết bị y tế loại A phải có Phiếu Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế loại A và bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại A. 

c. Phân nhóm trang thiết bị y tế: Nhóm trang thiết bị được quy định tại Chương V 

HSMT, nhà thầu có trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí của nhóm nào thì được dự thầu vào 

nhóm đó, cụ thể như sau: 

- Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1 được dự thầu vào nhóm 1 và các 

nhóm 2, 3, 4, 5, 6; 

- Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 2 được dự thầu vào nhóm 2 và nhóm 3, 

4, 5, 6; 

- Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 3 được dự thầu vào nhóm 3 và nhóm 4, 

5, 6; 

- Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 4 được dự thầu vào nhóm 4 và nhóm 5, 6; 

- Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 5 được dự thầu vào nhóm 5 và nhóm 6; 
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- Trang thiết bị y tế không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, 2, 3, 4 và 5 thì chỉ được dự 

thầu vào nhóm 6. 

(Quy định về phân nhóm trang thiết bị y tế theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2020/TT-BYT) 

d. Giấy chứng nhận lưu hành tự do: nhà thầu phải nộp giấy chứng nhận lưu hành 

tự do của các trang thiết bị y tế dự thầu để chứng minh nhóm hàng hóa dự thầu. 

e. Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế: nhà sản xuất hàng hóa phải đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 (kèm tài liệu chứng minh). 

f. Kê khai giá: Nhà thầu có tài liệu chứng minh đã thực hiện kê khai giá trang thiết 

bị y tế dự thầu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

4. Số lượng hồ sơ đề xuất cần nộp: 01 bản gốc + 01 bản chụp + 01 USB chứa các file 

sau:  

- File scan bản gốc hồ sơ đề xuất;  

- Bảng giá dự thầu 02a 

- Biểu mẫu dự thầu (Mẫu số 4). 

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá 

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 60 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: Bệnh viện quận Tân Bình, Số 605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh, không muộn hơn 08 giờ 30 ngày 05 tháng 8 năm 2022. 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: 

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.  

3. Có đơn giá dự thầu không vượt đơn giá kê khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. 

4. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc tài liệu tương đương (theo quy định tại 

Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 14/2020/TT-BYT). 

Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu  
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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: 

1. Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực và trong khoảng thời gian 

được quy định cụ thể trong Thông báo của Bệnh viện gửi đến Nhà thầu.  

2. Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín 

dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

3. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2 % giá hợp đồng.  

4. Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến 

hết ngày 08 tháng 12 năm 2022.   

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 

 

Bảng 1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa 

Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng nội dung nêu tại bảng sau trong vòng  12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

1 
Dây oxy 2 nhánh người 

lớn 1 cái/bao 

Túi 1 bộ 

 x 100 túi/ kiện 
Nhóm 6 Cái 1.200  

+ Đóng gói vô trùng rời từng 

cái một 

+ Dây dẫn mềm dẻo, dai, độ 

đàn hồi cao, không gãy gập 

khi bảo quản và sử dụng, 

không bị thoát khí ra ngoài 

khi sử dụng 

+ 2 gọng kính của dây đúng 

vị trí mũi, đầu tròn, trơn, 

không sắc bén 

+ Đầu nối gắn chặt được vào 

van oxy.  

1 x   

2 
Mask phun khí dung 

người lớn 

Túi 1 bộ 

 x 100 túi/ kiện 
Nhóm 6 Cái 560  

+ Đóng gói vô trùng rời từng 

cái một 

+ Dây dẫn mềm dẻo, dai, độ 

đàn hồi cao, không gãy gập 

khi bảo quản và sử dụng 

+ Có dây đeo điều chỉnh bảo 

đảm sự thoải mái nhất cho 

bệnh nhân 

+ Bầu đựng thuốc không rò rỉ 

+ Thanh cố định mũi không rỉ 

sét, không sắc bén 

+ Đầu dây nối gắn chặt với 

van phun khí dung 

+ Mặt nạ mềm mại, không có 

1 x   
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STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

cạnh sắc bén, viền bo tròn.  

3 
Mask phun khí dung trẻ 

em 

Túi 1 bộ 

 x 100 túi/ kiện 
Nhóm 6 Cái 100  

+ Đóng gói vô trùng rời từng 

cái một 

+ Dây dẫn mềm dẻo, dai, độ 

đàn hồi cao, không gãy gập 

khi bảo quản và sử dụng 

+ Có dây đeo điều chỉnh bảo 

đảm sự thoải mái nhất cho 

bệnh nhân 

+ Bầu đựng thuốc không rò rỉ 

+ Thanh cố định mũi không rỉ 

sét, không sắc bén 

+ Đầu dây nối gắn chặt với 

van phun khí dung 

+ Mặt nạ mềm mại, không có 

cạnh sắc bén, viền bo tròn.  

1 x   

4 
Mask thanh quản số 4 

(50-70kg) 
  Nhóm 6 Cái 10  

+ Đóng gói vô trùng từng cái 

một 

+ Chất liệu silicon  

+ Bóng chèn trơn láng ôm 

sát, không gây sang chấn 

thành sau họng 

+ Dây dẫn khí chắc chắn 

+ Van bơm chắc không rò rỉ 

+ Khớp nối đầu nối tương 

thích với thiết bị máy thở 

1   x 

5 

Ống đặt nội khí quản có 

bóng các cỡ 3; 4; 5; 5,5; 

6; 6,5; 7-7,5; 8 

Thùng 180 cái Nhóm 6 Cái 100  

+ Đóng gói vô trùng rời từng 

cái một 

+ Có chia vạch rõ nét giúp đặt 

ống chính xác, thành ống 

chắc, lòng ống bảo đảm thông 

1 x   
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STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

khí 

+ Ống trong suốt không ố 

vàng, có độ cong 

+ Bóng chèn nguyên vẹn, 

không bị bục xì 

+ Đầu dưới của ống vát trơn 

nhẵn không sắc nhọn 

+ Có 1 mắt trên vát 

+ Trên đầu có đầu rời hình 

chữ T gắn vừa đầu ambu bóp 

bóng và gắn vừa dây dẫn máy 

thở. 

6 

Ống đặt nội khí quản có 

lò xo các cỡ từ 5,0 đến 

6,0 

Thùng 180 cái Nhóm 3 Cái 50  

+ Bao bì đóng gói rời từng 

cái một còn nguyên được hấp 

vô trùng, không rách, thủng. 

+ Ống trơn nhẵn đảm bảo 

thông khí. 

+ Lò xo còn mới, có độ đàn 

hồi tốt, không có dấu hiệu rỉ 

sét. 

+ Bóng chèn còn nguyên, 

không có dấu hiệu bục xì. 

1   x 

7 Ống nẫng Cathete Mount   Nhóm 6 Bộ 10          

8 
Ống hút đàm nhi, có khóa 

số 8F -12F 

Túi 20 sợi x 25 

túi/ kiện 
Nhóm 4 Sợi 30  

  
      

9 
Ống hút đàm người lớn, 

có khóa, số 14 - 16 

Túi 20 sợi x 25 

túi/ kiện 
Nhóm 6 Sợi 200  

+ Bao bì còn nguyên không 

rách, thủng 

+ Đóng gói vô trùng rời từng 

cái một 

+ Ống trơn nhẵn, mềm, dẻo, 

trong suốt, thông khí, không 

1 x   



12 
 

STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

bục xì. 

+ Không bị ẩm ướt, nấm mốc. 

'+ Đầu ống có 2 mắt bên, 

thông khí, không bị tắc. 

+ Đầu ống hút mềm mại, 

không sắc bén. 

+ Đầu trên nối khớp với dây 

máy hút chắc chắn, không súc 

khi đang sử dụng. 

+Có van đóng mở dễ dàng, 

khi đóng khớp và kín đảm 

bảo thông khí khi hút. 

10 
Ống thông dạ dày số 8-

18-20FR (Stomach tube) 
Gói / 1 cái Nhóm 4 Cái 40  

  
      

11 

Ống thông tiểu không 

bóng số 14 - 16Fr (Sonde 

Nelaton) 

1c/ gói vô 

trùng 
Nhóm 6 Cái 30  

  

      

12 

Ống thông tiểu có bóng 2 

nhánh số 14-16Fr (Sonde 

Foley) 

1c/ gói vô 

trùng 
Nhóm 6 Cái 100  

+ Đóng gói tiệt trùng rời từng 

cái một.  

+  Đầu ống hình đầu đạn, 

thon mịn giúp dễ đặt và giảm 

tổn thương 

+ Thân ống mềm, dẻo, mịn 

+ Bao bì còn đóng gói 

nguyên vẹn, không nấm mốc 

+ Bóng không có dấu hiệu 

bục xì 

 + Ống thông tiểu phải thông, 

không bị tắc nghẽn. 

1 x   

13 
Lưỡi dao mổ tiệt trùng, 

thép carbon/thép không gỉ 
Hộp/ 100 cái Nhóm 6 Cái 50  

+ Đóng gói tiệt trùng rời từng 

cái một 
1 x   
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STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

số 10 + Lưỡi cắt của dao và phần 

mũi nhọn sắc bén, không có 

vết nứt, không vết răng cưa 

và sứt mẻ 

+ Bề mặt lưỡi dao sáng bóng 

+ Bề mặt dao không có vết 

lõm, vết nứt, vết xước 

+ Giữa dao có lỗ thủng hình 

cán dao 

+ Cuối dao có đánh số tương 

ứng của dao. 

14 

Lưỡi dao mổ tiệt trùng, 

thép carbon/thép không gỉ 

số 11 đến 14 

Hộp/ 100 cái Nhóm 6 Cái 2.000  

+ Đóng gói tiệt trùng rời từng 

cái một 

+ Lưỡi cắt của dao và phần 

mũi nhọn sắc bén, không có 

vết nứt, không vết răng cưa 

và sứt mẻ 

+ Bề mặt lưỡi dao sáng bóng 

+ Bề mặt dao không có vết 

lõm, vết nứt, vết xước 

+ Giữa dao có lỗ thủng hình 

cán dao 

+ Cuối dao có đánh số tương 

ứng của dao. 

3 x   

15 

Lưỡi dao mổ tiệt trùng, 

thép carbon/thép không gỉ 

số 15 

Hộp/ 100 cái Nhóm 6 Cái 1.500  

+ Đóng gói tiệt trùng rời từng 

cái một 

+ Lưỡi cắt của dao và phần 

mũi nhọn sắc bén, không có 

vết nứt, không vết răng cưa 

và sứt mẻ 

+ Bề mặt lưỡi dao sáng bóng 

3 x   
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STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

+ Bề mặt dao không có vết 

lõm, vết nứt, vết xước 

+ Giữa dao có lỗ thủng hình 

cán dao 

+ Cuối dao có đánh số tương 

ứng của dao. 

16 

Lưỡi dao mổ tiệt trùng, 

thép carbon/thép không gỉ 

số 20 

  Nhóm 6 Cái 20  

+ Đóng gói tiệt trùng rời từng 

cái một 

+ Lưỡi cắt của dao và phần 

mũi nhọn sắc bén, không có 

vết nứt, không vết răng cưa 

và sứt mẻ 

+ Bề mặt lưỡi dao sáng bóng 

+ Bề mặt dao không có vết 

lõm, vết nứt, vết xước 

+ Giữa dao có lỗ thủng hình 

cán dao 

+ Cuối dao có đánh số tương 

ứng của dao. 

1 x   

17 

Lưỡi dao mổ tiệt trùng, 

thép carbon/thép không gỉ 

số 21 

Hộp/ 100 cái Nhóm 6 Cái 60  

+ Đóng gói tiệt trùng rời từng 

cái một 

+ Lưỡi cắt của dao và phần 

mũi nhọn sắc bén, không có 

vết nứt, không vết răng cưa 

và sứt mẻ 

+ Bề mặt lưỡi dao sáng bóng 

+ Bề mặt dao không có vết 

lõm, vết nứt, vết xước 

+ Giữa dao có lỗ thủng hình 

cán dao 

+ Cuối dao có đánh số tương 

1 x   
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STT Tên mặt hàng 
Quy cách 

đóng gói 

 Phân 

nhóm chốt 

theo TT14  

ĐVT 
 Số 

lượng  
Tiêu chí đánh giá hàng mẫu 

Số lượng hàng mẫu 

SL 

HM 

Không 

trả HM 

Trả 

HM 

ứng của dao. 

18 

Băng dính cá nhân kích 

thước tương đương 2cm x 

6cm 

Hộp/ 100 

miếng 
Nhóm 6 Miếng 4.000  

  

      

19 

Miếng cầm máu phẫu 

thuật Spongostan hoặc 

tương đương, kích thước 

70x50x10 

Hộp / 20 miếng Nhóm 6 Miếng 100 

+ Đóng gói vô trùng, rời từng 

cái một 

+ Có khả năng thấm hút cao 

và nhanh 

+ Bề mặt mịn màng 

+ Đảm bảo cuộn tròn khi sử 

dụng (không bị bể, gãy khi 

cuộn tròn) 

1 x   

20 Khăn giấy 40cm x 25cm   Nhóm 5 Kg 1.900         

21 Khăn giấy 40cm x 50cm   Nhóm 5 Kg 400         

22 Airway các cỡ 1 cái/gói Nhóm 6 Cái 150         

23 
Lọc khuẩn dùng cho máy 

hút dịch 
  Nhóm 4 Cái 100 

 + Đóng gói vô trùng rời từng 

cái một  

+ Có dấu hướng dẫn vị trí xé 

+ Viền nối không hở, không 

thoát khí 

+ Màng lọc còn nguyên vẹn, 

không thủng, không ố 

+ 02 cổng gắn khớp và chắc 

chắn với thiết bị.  

1 x   

24 Điện cực tim dùng 1 lần Bịch/30c Nhóm 6 Cái 4.500 

+ Có giấy bảo vệ miếng dán, 

độ dính tốt, không bong khi 

đang sử dụng. 

+ Đầu điện cực chắc chắn. 

+ Dẫn truyền tín hiệu tốt, 

không bị nhiễm sóng khi sử 

dụng. 

3 x   
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 Yêu cầu khác: Nhà thầu phải có cam kết với các nội dung sau 

+ Hạn sử dụng còn tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 06 tháng đối với hàng hóa có hạn 

dùng từ 01 đến dưới 02 năm; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. Đối với hàng hóa không ghi ngày sản xuất 

thì hạn dùng phải còn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày giao hàng. 

+ Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện hoặc trong 

trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân 

không do lỗi của bên mời thầu. 

+ Thời gian giao hàng: Cung cấp hàng hóa trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng dự trù của bệnh viện. 

+ Cung cấp Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu (đối với các hàng hóa nhập khẩu) khi chủ đầu tư yêu cầu. 

+ Hàng hóa cung cấp có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nhà thầu phải sẵn sàng cung 

cấp cho Chủ đầu tư kiểm tra khi có yêu cầu. 

 Yêu cầu về hàng mẫu:  

+ Nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu đối với các mặt hàng yêu cầu tại Bảng 1.  

+ Về quy cách: Hàng mẫu phải đáp ứng yêu cầu về đóng gói sản phẩm của nhà sản xuất và có ký tên đóng dấu của Nhà thầu. 

- Kiểm tra và đánh giá hàng mẫu: 

+ Kiểm tra hàng mẫu: Hàng mẫu phải đủ số lượng yêu cầu và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu ở Bảng 1.  Chương II. 
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Bảng 2. Dịch vụ liên quan 

 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị Địa điểm  thực 

hiện 

Ngày hoàn 

thành 

1      
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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: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng] 

Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án] 

 

Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu] 

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) 

 

STT Nội dung Giá chào 

1 Hàng hoá  (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

Tổng cộng giá chào 

(Kết chuyển sang đơn chào hàng) 
(M) + (I) 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

mời thầu 

Hãng sản 

xuất, xuất xứ 
Đơn giá 

Thành tiền 

(Cột 4x6) 

    
  M1 

 
   

  M2 

    
   

 
   

   

    
   

Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào) 

M=M1 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

 

 

Ghi chú:  

Các cột (5), (6), (7) do nhà thầu chào.  

Đơn giá tại cột (6) 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) và không bao gồm 

các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 02b. 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. 
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Mẫu số 02b 

BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 
Mô tả dịch 

vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

Thành 

tiền 

(Cột 

3x7) 

1        

Tổng giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào) 

 

(I) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

Ghi chú:  

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. 
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Chương IV. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______[Ghi tên dự án] 

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

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

- Căn cứ  ____ [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____ [Ghi tên gói thầu] của___[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời 

thầu] 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 ____ (trường hợp 

được ủy quyền). 
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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 theo danh mục được nêu 

chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

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 đủ các nghĩa vụ và trách 

nhiệm được nêu trong hợp đồng. 
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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:  

      Hình thức thanh toán chuyển khoản 100% 

+ Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị theo từng đợt hàng 

cung cấp cho nhà thầu. 

+ Thời hạn thanh toán: không quá 90 ngày kể từ khi đủ điều kiện thanh toán. Hàng hóa 

được xem là đủ điều kiện thanh toán khi đã được giao cho bên mua, được kiểm tra, kiểm 

nghiệm chất lượng và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ 

+ Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam đồng 

* Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Chủ đầu tư và nhà thầu cụ thể, chi tiết trong quá 

trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 6. Loại hợp đồng: trọn gói 

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: 

a) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

b) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

c) Trường hợp chủ đầu tư cắt giảm số lượng hàng hóa thuộc Bảng yêu cầu cung cấp 

hàng hóa phải thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết thì giá hợp đồng phải giảm tương 

ứng với phần giá trị số lượng hàng hóa không phải cung cấp 

d) Các nội dung khác (nếu có). 

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: Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực và trong khoảng thời gian 

được quy định cụ thể trong Thông báo của Bệnh viện gửi đến Nhà thầu 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh 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: 2% giá hợp đồng.  
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- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến 

hết ngày 08 tháng 12 năm 2022. 

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: 30 ngày 

kể từ ngày thanh lý hợp đồng. 

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) theo tiến độ 

nêu trong hồ sơ yêu cầu, cụ thể là: + Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu (bản gốc hoặc bản 

sao có xác nhận của Công ty) khi có yêu cầu. 
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+ Hàng hóa khi cung cấp phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 

98/2021/NĐ-CP (nộp khi có yêu cầu). 

2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: địa điểm giao hàng: Bên B có trách nhiệm vận 

chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận tại trụ sở của Bên A địa chỉ: 605 

Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM trong vòng 24 giờ sau khi nhận được 

yêu cầu của bệnh viện (SĐT: (028) 38119936). Hàng hóa phải được đóng gói đảm bảo theo 

các quy định liên quan trong toàn bộ quá trình vận chuyển và giao nhận hàng 

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:  

+ Địa điểm: do hai bên thỏa thuận; 

+ Thời gian: do hai bên thỏa thuận; 

+ Nội dung kiểm tra: theo yêu cầu của bên mời thầu. 

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chịu. 

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 hàng hóa của Chủ đầu tư  không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo 

hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

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: Nhà thầu phải 

mua bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có). 

Điều 14. Hạn dùng: 

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 hạn dùng đối với hàng hóa như sau: 

Hạn dùng (đối với hàng hóa có thời hạn sử dụng): Hạn sử dụng còn tối thiểu tối thiểu 

còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 06 tháng đối với hàng hóa có 

hạn dùng từ 01 đến dưới 02 năm; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. Đối 

với hàng hóa không ghi ngày sản xuất thì hạn dùng phải còn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày 

giao hàng. 

Điều 15. Giải quyết tranh chấp 
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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 trong thời 

gian: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu 

đưa việc tranh chấp ra Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết. 

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] 
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PHỤ LỤC 

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 02 (bao gồm Mẫu số 02a,  Mẫu số 02b) trong bản yêu cầu 

báo giá này]. 
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Mẫu số3 

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. 
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Mẫu số 4 

BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU 

 

Stt STT 

trong 

HSMT 

Tên 

hàng 

hóa  

Tên 

thương 

mại 

Phân 

nhóm 

 

Mã 

hiệu 

Số, ngày cấp 

giấy phép nhập 

khẩu hoặc giấy 

chứng nhận lưu 

hành hoặc 

phiếu tiếp nhận 

hồ sơ công bố 

tiêu chuẩn sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Nước 

sản xuất  

Hãng 

sản xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Quy 

cách 

dự 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Phân loại 

trang thiết 

bị y tế  

(A, B, C, 

D) 

Giá kê 

khai 

Link kê 

khai giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

* Ghi chú: 

(2) Nhà thầu liệt kê các mặt hàng tham dự 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) Nhà thầu tự kê khai và kèm tài liệu chứng minh. Trong tài liệu nhà thầu 

hightlight các sản phẩm dự thầu và ghi số thứ tự hàng hóa trong trong HSYC. 


