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Chƣơng I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ
Mục 1. Khái quát
1. Tên bên mời thầu là: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp
báo giá) gói thầu: Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022.
Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo
giá này.
3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày
Mục 2. Tƣ 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. Hạch toán tài chính độc lập;
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. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu
thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp
luật về đấu thầu;
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
03a(1) 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, chi phí vận chuyền, bàn giao đến bên
mời thầu 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.
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Mục 4. Thành phần báo giá
Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:
1. Đơn chào hàng ;
2. Biểu giá theo Mẫu 03a Chương II;
Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá
Thời gian có hiệu lực của báo giá là 05 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 về địa chỉ: 64 đường Phạm Văn
Đồng, phành phố Quảng Ngãi không muộn hơn 16 giờ 30 ngày 18 tháng 4 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 ưu tiên
theo thứ tự sau đây:
1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá.
2. Có giá chào thấp nhất và không vượt giá 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, Email 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: 2% tổng giá trị hợp đồng theo hình
thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng
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nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.
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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Chƣơng II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU
1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ
Bảng số 1. Yêu cầu cung cấp dịch vụ
Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung nêu tại bảng sau trong
vòng 15 ngày [Ghi số ngày] kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Mẫu số 01
TT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

ĐVT

Số
lƣợng

xe

3

Xe

02

Đưa đón đại biểu từ trung tâm

1

1

Vận chuyển đại
biểu bằng xe ô tô

huyện về trung tâm thành phố
Quảng Ngãi và ngược lại các
huyện:
- Ba Tơ: 08, Minh Long: 06

- Sơn Tây: 06; Sơn Hà: 08
- Trà Bồng:12
- Đưa đón 55 đại biểu theo lịch
trình: thành phố Quảng NgãiLâm đồng - Đăk Lăk- Gia Lai thành phố Quảng Ngãi (Có lịch
trình cụ thể kèm theo).
Vận chuyển đại - Thời gian thực hiện vận chuyển
biểu, xe ô tô: 1 xe hành khách là 07 ngày: Từ ngày
29 chỗ và 1 xe 45 23-29/4/2022
chỗ
- Xe có máy lạnh, ghế mềm, đảm
bảo vận chuyển hành khách an
toàn, chu đáo.
- Chi phí ăn, ngủ của lái xe, phí,
lệ phí cầu đường, bến bãi do bên
cho thuê tự lo
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Chƣơng 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 đề tài: _______ [Ghi tên đề tài]
Kính gửi: _____
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 15 ngày [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 05 ngày, kể từ ngày …./…./2020
[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 03a(1)
BẢNG CHÀO GIÁ CỦA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

1

STT

2

3

Danh mục dịch Mô tả
vụ
dịch vụ

1

Hoạt động 1

2

Hoạt động 2

4

5

6

7

Đơn vị
tính

Số lƣợng

Đơn giá
dự thầu

Thành tiền

….
n

Hoạt động thứ n
Tổng cộng giá chào của dịch vụ đã bao gồm thuế, phí,
lệ phí, (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

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

Chƣơng IV. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________
Gói thầu: Thuê xe đƣa đoàn đại biểu ngƣời có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 202
[Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự toán: Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín năm 2020
- Căn cứ (2) Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;
- Căn cứ (2) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ (2) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc
sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ
quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công
lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- 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 tƣ/bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A)
Tên chủ đầu tư/bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3824110
Fax: ________________________________________________________
E-mail: bdt@quang ngai.gov.vn
Tài khoản: 9527.0.1082451
Mã số thuế: __________________________________________________
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Đại diện là ông/bà: ____________________________________________
Chức vụ: ____________________________________________________
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (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 tƣợng hợp đồng
Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp dịch vụ vận chuyển 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
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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(1).
Điều 5. Giá hợp đồng và phƣơng 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: 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: trọn gói
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày
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:
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- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: 02 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- 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
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
cho đến hết ngày 29/4/2022.
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:
03 ngày kể từ ngày 20/7/2020.
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. Cung cấp, tiến độ thực hiện, yêu cầu đầu ra
1. Bên B phải cung cấp dịch vụ theo tiến độ nêu trong yêu cầu báo giá và theo
lịch trình kèm theo yêu cầu báo giá,
2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện dịch vụ:
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- Đón đại biêu vào chiều ngày 22/4/2022, từ trung tâm các huyện Ba Tơ (lúc
13h30), Minh Long (lúc 15h), Sơn Tây (lúc 13h30), Sơn Hà (15 giờ), Trà Bồng
(lúc 15 giờ) về Ban Dân tộc tỉnh (64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi)
- Đón đại biểu tại thành phố Quảng Ngãi lúc 06 giờ ngày 23/4/2022 và trả
khách trước 19 giờ ngày 29/4/2022 tại thành phố Quảng Ngãi
3. Yêu cầu về đầu ra của dịch vụ vận chuyển: Vận chuyển đại biểu an toàn,
tạo điều kiện thuận tiện cho đại biểu.
Điều 12. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu
không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cho bất cứ ai không phải là người có liên
quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp các thông tin cho người
có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và
trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này.
2. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của dịch vụ vận chuyển trong khuôn khổ
Hợp đồng thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của
các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu
không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
Điều 13. Phát hiện sai sót, khắc phục sai sót trong thực hiện hợp đồng
1. Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển theo nguyên
tắc và cách thức an toàn, tạo sự thỏa mái và thuận tiện cho đại biểu trong suốt hành
trình.
2. Trường hợp phát sinh sai sót trong quá trình Nhà thầu cung cấp dịch vụ vận
chuyển, Chủ đầu tư thông báo ngay cho Nhà thầu về các sai sót cần khắc phục.
Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm kịp thời
khắc phục sai sót trong thời gian 01 ngày. Trường hợp Nhà thầu không khắc phục
xong sai sót trong khoảng thời gian cho phép, Chủ đầu tư sẽ đánh giá chi phí cần
thiết để khắc phục sai sót và yêu cầu Nhà thầu thanh toán, đồng thời phạt thực hiện
hợp đồng đối với Nhà thầu như quy định tại Điều 14.
Điều 14. Phạt hợp đồng
Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông báo của Chủ đầu
tư, Nhà thầu có trách nhiệm chịu khoản chi phí do chủ đầu tư khắc phục và được
trừ vào giá trị hợp đồng.
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
trong thời gian: _____ [Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì
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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 ngày ký
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo
luật định.
Hợp đồng được lập thành 04 bộ, chủ đầu tư/bên mời thầu giữ 02 bộ, nhà thầu
giữ 02bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN MỜI THẦU

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

[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 yêu cầu báo giá, báo giá và những thỏa
thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các
nội dung trong Bảng giá tổng hợp]
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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.
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LỊCH TRÌNH
Đoàn Đại biểu ngƣời có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi
đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2020
(Kèm theo Bản yêu cầu báo giá số:
/KH-BDT ngày / /2020
của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi)
TT
1

Thời gian
Ngày 23/4/2022
(thứ bảy)

Nội dung
Đoàn xuất phát từ tỉnh Quảng Ngãi
đi đến tỉnh Lâm Đồng.
- Buổi sáng: Thăm mô hình sản xuất,
tham quan
- Buổi chiều: Đăng ký làm việc BDT
tỉnh Lâm Đồng
- Buổi sáng: Đi từ tỉnh Lâm Đồng đến
tỉnh Đăk Lăk
- Buổi chiều: Đăng ký làm việc với
BDT tỉnh Đăk Lăk
- Buổi sáng: Thăm và làm việc với Vụ
Địa phương II.
- Buổi chiều: Thăm mô hình sản xuất,
tham quan.
Buổi sáng: Đoàn từ tỉnh Đăk Lăk
đến tỉnh Gia Lai
- Buổi chiều: Đăng ký làm việc với
BDT tỉnh Gia Lai

2

Ngày 24/4/2022
(chủ nhật )

3

25/4/2022
(thứ hai)
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Ngày 26/4/2022
(thứ ba)

5

Ngày 27/4/2022
(thứ tư)

6

Ngày 28/4/2022
(thứ năm)

Thăm mô hình sản xuất, tham quan.

7

Ngày 29/4/2022
(thứ sáu)

Đoàn từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Quảng
Ngãi. Đưa người uy tín từ thành phố
Quảng Ngãi về lại các huyện (nơi
xuất phát)

Ghi chú
Nghỉ 02 đêm
tại tỉnh Lâm
Đồng

Nghỉ 02 đêm
tại Đăk Lăk
Nghỉ đêm tại
Tp Hà Nội

Nghỉ đêm tại
tỉnh Gia Lai

Kết thúc
chuyến đi

