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TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

 

Bên mời thầu TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

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  

YCBG Yêu cầu báo giá là những nội dung của Bên mời thầu yêu 

cầu Nhà thầu cung cấp  

BG Báo giá là những nội dung, văn bản liên quan của Nhà thầu 

cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu 
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Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ 

Mục 1. Khái quát 

1. Tên bên mời thầu: TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

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

giá) gói thầu: Mua sắm rèm che nắng, bục để tượng Bác, bục nói chuyện trường 

THPT Quang Trung thuộc dự án Mua sắm tài sản, thiết bị trường THPT Quang 

Trung. 

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. 

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;  

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

1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng (Mẫu 01) và Bảng giá chào hàng (Mẫu số 

02), Bản cam kết thực hiện gói thầu… tại 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 Hồ sơ 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  

Hồ sơ của 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 tại Chương III; 

3. Nhà thầu nộp bản sao (có chứng thực) 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. 

4. Các nội dung cần thiết khác: 

-  Giá chào hàng được chào bằng đồng tiền Việt Nam.  

-  Có giá dự thầu cố định, không chào thầu theo nhiều mức giá hoặc có kèm điều 

kiện 

- Trang thiết bị, hàng hóa chào hàng phải ghi ký mã hiệu, xuất xứ rõ ràng. 

- Trang thiết bị, hàng hóa chào hàng mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất sau 

năm …. 

- Giá chào hàng đã bao gồm: giá trang thiết bị, chi phí vận chuyển, thuế VAT, 

chi phí vận chuyển bàn giao tại Trường THPT Quang Trung, bảo hành và các chi phí 

liên quan khác đến gói thầu. 

- Về chất lượng và xuất xứ (nếu cần thiết đối với hàng nhập khẩu): Khi giao 

hàng nhà thầu phải cung cấp cho bên mời thầu chất liệu, nguồn gốc thiết bị.  

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá 

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 30 ngày, kể từ 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 về 

địa chỉ: Trường THPT Quang Trung, Tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát, huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại 02633.908.898. Thư điện tử: c3quang 

trung.lamdong@moet.edu.vn không muộn hơn 17 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 

năm 2022 (Ngày, giờ hết hạn nộp báo giá). Các báo giá được gửi đến bên mời thầu 

sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.  
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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 hồ sơ 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, điện thoại trả lời hoặc được đăng tải thông tin 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: 03% giá trị hợp đồng (Bằng tiền mặt nộp tại 

bộ phận Thủ quỹ, Trường THPT Quang Trung; hoặc bằng chứng thư bảo lãnh của 

Ngân hàng hợp pháp tại 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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Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 

 

Bảng số 1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa 

Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng nội dung nêu tại bảng sau trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (thời gian thực hiện hợp đồng) và đáp 

ứng về số lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu), bảo hành theo bảng sau 

đây: 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

 

Rèm che 

nắng khu 

hành 

chính 

- Kích thước: (DxRxC): Theo thực tế 

số đo cửa của Khu hành chính 

- Khung mặt: Nhôm hoặc inox dày từ 

1 ly trở lên  

- Chất liệu: Vải công nghiệp, loại tốt. 

12 

thán

g 

Cái Khoảng 

20 cái 

2 
Bục nói 

chuyện 

- Kích thước: (DxRxC) Cao 130cm x 

rộng 80cm x sâu 40cm; 

- Khung mặt trước: 3x8; Ván mặt 

dày 1,7cm; Khung hai bên hông 3x8, 

ván dày 1,7 cm 

- Chất liệu: gỗ nhóm 4, làm bóng 

bằng PU. 

12 

thán

g 

Cái 01 

3 
Bục để 

tượng 

Bác 

- Kích thước: (DxRxC) Cao 160cm x 

rộng 80cm x sâu 40cm; 

- Khung mặt trước: 3x8; Ván mặt 

dày 1,7cm; Khung hai bên hông 3x8, 

ván dày 1,7 cm; 

- Chất liệu: gỗ nhóm 4, làm bóng 

bằng PU 

12 

thán

g 

Cái 01 

 



6 

Chương III. BIỂU MẪU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Kính gửi: TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

 

 

 

HỒ SƠ CHÀO GIÁ 
 

 

Tên gói thầu: 

Mua sắm rèm che nắng, bục để tượng Bác, bục nói chuyện 

trường THPT Quang Trung 

 

 

Tên dự án: 

Mua sắm tài sản, thiết bị trường THPT Quang Trung 

 

 

Địa điểm:  

Tổ dân phố 06 - Thị trấn Phước Cát 

Huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng  

 

 

 

ĐƠN VỊ DỰ THẦU 

............................................................ 

Địa chỉ: .......................................................... 
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Mẫu số 01 

 

ĐƠN CHÀO HÀNG 

 

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

Tên gói thầu: ................. 

Tên dự án:  …………….. 

 

Kính gửi: TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá của Trường THPT Quang Trung 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 ____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. 

5. Hàng hóa chào thầu đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất sau 

năm…… 

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, cũng như các 

nội dung được nêu trong Dự thảo hợp đồng. 

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 GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA  

 

STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 
Đơn giá 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Rèm che nắng      

2 
Bục nói 

chuyện      

3 
Bục để tượng 

Bác 
     

Tổng cộng giá chào của hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, phí vận 

chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan đến gói thầu. 
 

 

                                                               Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

 

Ghi chú:  

- Các cột (2), (3), (4), (5), (6) do nhà thầu chào.  

- Đơn giá tại cột (7) 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. 
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Mẫu số 03 

 

Cát Tiên, ngày: …… tháng ….. năm 2022 

Tên gói thầu: Mua sắm rèm che nắng, bục để tượng Bác, bục nói chuyện 

trường THPT Quang Trung 

Tên dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị trường THPT Quang Trung 

 

Kính gửi: TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá của Trường THPT Quang Trung mà 

chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, …….(tên)…… có địa chỉ tại: 

............................................cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp hàng 

hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và theo đúng quy định của hồ sơ yêu cầu.   

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu 

trong bản cam kết này.  

 

                                                  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                         [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]                    
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DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN 

Số…..2022/HĐKT 

Gói thầu: Mua sắm rèm che nắng, bục để tượng Bác, bục nói chuyện  

Thuộc Dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị trường THPT Quang Trung 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ 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 ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Tài chính  về 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; 

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-THPT.QT ngày…../…../……của Trường THPT 

Quang Trung về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm rèm che nắng, bục để tượng Bác, bục nói chuyện trường THPT Quang 

Trung; 

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-THPT.QT ngày…../…../…… của Trường THPT 

Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh về việc phê duyệt kết quả chào 

hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm rèm che nắng, bục để tượng Bác, bục nói chuyện 

thuộc dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị trường THPT Quang Trung; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng đã được Bên mời chào giá và Nhà thầu 

trúng thầu ký ngày ….. tháng …… năm ……. ; 

Hôm nay, ngày…../…../…… 

Tại: Trường THPT Quang Trung – Cát Tiên 

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

Chủ đầu tư: (sau đây gọi là Bên A) 

Tên chủ đầu tư: TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

Đại diện : Ông Đoàn Khoa Viễn    - Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ: Tổ dân phố 06 - Thị trấn Phước Cát – huyện Cát Tiên – tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 02633.908.898 
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Tài khoản số: 9527.2.1083450 tại Kho bạc Nhà nước Cát Tiên. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên Nhà thầu: ............................................................ 

Đại diện: ..........................................  - Chức vụ: ........................ 

Địa chỉ: ......................................................................................... 

Điện thoại: ................................. 

Mã số thuế: ................................................. 

Số tài khoản: ............................................................................................ 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được 

nêu chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.  

Điều 2. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B đầy đủ số tiền theo giá hợp đồng đã ký.  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại 

Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách 

nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng:............................... (Bằng chữ:................................................) 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành. 

2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản, 01 lần. 

Điều 5. Loại hợp đồng: Trọn gói 

Điều 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, từ ngày .....tháng ......năm ...... 

đến hết ngày .....tháng ......năm ...... 

Điều 7. 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 03 bộ, Chủ đầu tư giữ 02 bộ, Nhà thầu giữ 01 bộ, các 

bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA NHÀ THẦU 

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

 

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