
ceNG uô.1xÂ ugt cuû Ncni,q. vIET NAM

Dôc lâp - Tu do - Hanh phüc

rUÔl THUAN KHUNG MUA SÀTvT TAP TRUNG

S ô : 02 I 20 1 8/TTI«PT- S YTHN

G6i thàu sô 03: Mua sâm, lâp dët thiét bi, thu§c du toân và ké hopch lga chgn

nhà thàu rn,ra sâm tpp trung trang thiét bi y té nàm 2018 (dqt 2)

Càn cü Luât dâu thàu sO +ZtZOt3lQHl3 ngày 26 thâng I I nàm 2Ol3;

Càn cfr Nghi dinh sô ælzOl4Â.IE-CP ngày 26 thâng 6 nàm 2Ol4 cüa Chinh

phü quy dinh chi tiét thi hành môt sô dièu cüa Lu4t Dâu thàu vè h,ra chsn nhà thàu;

Càn cü Thông tu sô 3512016/TT-BTC ngày 26thâng2 nâm2016 cüa Bô Tài

Chinh hucnrg dân viÇc mua sâm tài sân nhà nuôc theo phucrng thûc tfp trung;

Càn cû Nghi dinh sô lsll2Ol7^ID-CP ngày 26 thâng 12 nâm 2017 ciia

Chinh phü quy dinh chi tiét thi hành mqt sô dièu cüa Lupt Quân lÿ, sü dpng tài

sân công;

Càn cü Quyét dinh sô 1940/QE-UBND ngày 24thâng l0 nàm 2018 cüa Üy

ban nhân dân tinh Hà Nam vè viêc phê duyÇt dg toân và ké hogch lga chgn nhà

thàu gôi thàu mua sâm tpp trung trangthiét bi y té nàm 2}l8(dqt2);

Càn cü Quyét dlnh sti /anlQ»-SYT ngày l4ll2l2}l8 cüa Sô Y té tinh Hà

Nam vè viÇc phê duyÇt két quâ lpa chgn nhà thàu gôi thàu rô O:: Mua sâm, lâp

dAt thiét bf, thuQc dg toân và ké ho4ch lga chon nhà thàu mua sârn tfp trung

trang thiét bi y té nàm 2018 (dCI.t2)

Càn cir hà so mùi thàu, hà so du thàu gôi thàu sô O:: Mua sâm, lâp dat thiét

bi, thuÇc dy toân và ké ho4ch lya chgn nhà thàu mua sâm tpp trung trangtniét Ui

y té nàm 2018 (dü.t2)

Càn cri Biên bân thuong thâo thôa thuQn khung kÿ ngày 05 thâng 12

nâm 2018 kÿ giüa Sô Y té tinh Hà Nam và Công ty Cô phàn Công nghÇ y té

Phuong Tày;



.f

Hôm nay, ngày ./î..thâng.,tL..nàm 2018, rpi Sô Y té tinh Hà Nam, chüng
À,tol gom co:

I. DON vI MUA sÀvt TÂp TRUNG: sO v rÉ riNu nÀ Nnu G6 tiit
lù Bên A)

- Do ông : Lê Quang Minh Chüc vu : Giâm d6c

- Dia chi : Duùng Trunng Chinh, Tp. Phü Lÿ, T.Hà Nam

- SO Aiçn thopi : 02263852729 Fax :

- Mâ sô thué :

- Tài khoân : 3713.0.1052143

- Tai : Kho bpc Nhà nuôc tinh Hà Nam

II. I\HÀ THÀU CUNG CÂp rÀI sÂN: CÔXC TY CO PHÀN CÔNC

NGHE Y TÉ PHUONC rÂy Gpi tiit tù Bên B)

- Do ông : Tràn Trung Kiên Chüc vu : Giâm tt6c

- Dlachi : SO t39l2 Nguyên Thâi H9c, P. DiÇn Biên, Q. Ba

Dinh, TP. Hà NQi

VPGDtai HàNÇi : 17 Ngô 26Yô Vàn Düng, P. Ô Chcy Dua, Q. Dông

Da, TP. Hà Nôi.

- SO Aiên tho4i : 02438489885 Fax : 02438489910

- Giây EKKD sô: : 0101742253

- Mâ sô thué : 0104742253
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Hai bên thông nnât ry két Thôa thufn khung *ua sâm @p trung vôi câc nôi

dung sau:

Dièu 1. Danh mgc tài sân cung câp

1. Chüng lopi tài sân cung câp theo Php h;c 01 kèm theo thôa thufln khung

2. Sô luçrng tài sân theo Php lpc 0l kèm theo thôa thu4n khung

3. Danh sâch câc co quan, tô chüc, don vi trgc tiép sü dpng tài sân theo Phu

h,rc 0l kèm theo thôa thupn khung

Dièu 2. Giâ bân tài sân

Giâ bân tài sân tucrng img vôi ttmg lopi tài sân tpi Dièu I cüa Thôa thu4n

Giâ tri thôa thuân khung tucrng img vôi sô luqng và giâtimg loai tài sân tai

Phu luc 0l kèrn theo thôa thufln khung, là: 5.025.150.000 dàng @àng chir; lÿàm

ÿ không tràm hqi muoi làm triêu mQt tràm nàm mucti nghin dàng ./.)

Dièu 3. Thanh toân,thanh tÿ thôa thu$n khung

1. Thùi hpn và phucrng thûc thanh toân:

Câc dcrn vi tiép nhan tài san truc tiép ky hqp clàng (tr9n gôi) mua sâm vôiNhà

thàu cung câp tài sân theo mâu OSaITSC-MSTT kèm theo thôa thupn khung này

Câc dcrn vi tiép nhên tài sân chlu trâch nhiÇm thanh toân theo hçrp dàng

mua bân dâ kÿ t<ét vOi nhà cung câp trong vông 15 ngày îgay sau khi nghiêm

thu, bàn giao tài sân và nhên dày dü hà so chimg ttr theo quy clinh.

Dàng tièn thanh toân: \rND

2. Thanh lÿ:

Sau khi Nhà thàu hoàn tât câc thü tuc kÿ két hqp dàng, giao nhân tài sân,

thanh toân vôi câc dcrn vi sü dUng tài sân thi Nhà thàu và don vi mua sâm t4p trung

së üén hành lAp biên bân thanh lÿ hçp dông thôa thupn khung theo quy dinh.

Dièu 4. Thoi gian, tlia tliém giao tài sân

1. Thùi gian giao tài sân: Trong vông 60 ngày t<é ttr ngày Nhà thàu cung

câp tài sân kÿ hqp dàng tryc tiép v6i câc cton vi sü dpng tài sân.

2. Dia ctiém giao tài sân: Tpi ncyi sü dUng (Theo Phu lpc 0l kèm theo Thôa

thugn khung)

Dièu 5. Bâo hành, bâo tri; dào t4o, huông dân sü dqng tài sân
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1. Dièu kiên bâo hành, bâo tri: Theo hà s<y du thàu cüa Nhà Thàu

2.Dào t4o, huông dân sü dpng tài sân:

- Nhà thàu c6 trâch nhiêm huong dân sü dUng tài san theo tiêu chuân cüa nhà

sân xuât cho dcrn vi sü dpng, thgc hiÇn düng theo cam két trong Hà scy dr,l thàu.
A.- Cung câp cho bên mua câc tài liÇu chi dân chi tiêt vê sü dpng hàng hôa

Dièu 6. Quyèn và nghïa vg cüa câc Bên cô liên quan

1. Quyèn và nghTa vp cüa don vi -ru râ- tQp trung:

- Kÿ két thôa thupn khung vôi Nhà thàu cung câp tài sàn;

- Dàng tâi thôa thupn khung kÿ két giüa Don vi mua sâm tap trung và Nhà

thàu, tài liêu chi tiét kèm theo; mâu Hqp dông mua sÉm, Biên bân nghiÇm thu,

bàn giao, tiép nhpn tài sân theo quy dinh vè -uu rÉ- t4p trung;

- Chi dao câc don vi sü dpng tiép nhQn tài sân, kÿ hçp dàng theo danh mr,rc

harrg hôa dâ dugc phê duyÇt, thanh toân, thanh lÿ hçp dàng theo quy dinh;

- Giâm sât quâ trinh thôa thuqn khung, hç,p dàng cüa Nhà thàu cung câp mi sân;

- Thông bâo cho câc don vi trgc tiép sü dUng tài sân toàn bQ câc nôi dung

Thôa thuQn khung rnru sÉ- @p trung;

- Yêu càu Nhà thàu và Eon vi trgc tiép sü dung tài sân thuc hiên düng câc

dièu khoan dâ nêu trong Thôa thuQn khung này;

Dièu 7. Quyèn và nghla vg cüa nhà thàu cung câp tài sân:

- Kÿ két thria thuân khung vôi dcrn vi mua sâm tpp trung (bên mùi thàu);

- Kÿ hçrp dông -ua sâ- tài sân voicâc clcm vi tr.uc tiép sü dr,rng tài sàn.

Hçrp dàng phâi duqc kÿ két trong vông 15 ngày ké tri ngày Thôa thuân khung
! .^

mua sàm t4p trung cô hiêu lgc.

- Cung câp dày dü câc tài sân (mô tâ chi tiét tiêu chuân kÿ thuQt, xuât xu
i,

cüa hàng hôa, sô lugng theo Phu lpc 0l kèm theo Thôa thufln khung); làp d[t,

huông dân sü dpng tài sân tgi dcrn vi sri dUng tài sàn;

- Phôi hqp vôi dcrn vi mua sâm @p trung trong quâ trinh triên khai thôa

thupn khung và hqp dông cp thé aôi vOi câc dcrn v! tryc tiép sü dung tài sân trên

itfa bân tinh Hà Nam. Thuùng xuyên bâo câo tién dô vôi Sô Y té tinh Hà Nam;

Dièu 8. Quyèn và nghîa vg cûa tlcrn vi trgc fiép kÿ hqp tlàng rnur rârn,

sû dgng tài sân:
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- Eon vi trgc tiép sü dUng tài sân kÿ hqp ctàng mua bân tài sàn vôi Nhà

thàu clâ dugc cton vi -ua sâm tfp trung kÿ thôa thuân khung;

- Hqp dàng mua sâm Êi sân dugc lâp theo mâu OSa/TSC-MSTT güi kèm

thôa thuân khung này. Hqp dàng phâi cluqc kÿ két trong vông 15 ngày ké tu

ngày Thôa thuân khung mua sâ- tpp trung cô hiÇu lpc.

- Lêp biêrr bân nghiêm thu, bàn giao tiép nhfn tài sân theo mâu 06/TSC-

MSTT kèm theo thôa thuan khung này và kèm câc hô so, tài liêu c6 liên quan,
,À
Dao gom:

+ Hqp dèng mua sâ- tài sân (bân chinh);

+ Hôa dcrn bân hàng (bân chinh);

+ Phiéu bâo hành (bân chinh);

+ Uè so kÿ thuât, tài liÇu huông dân sü dung (bân chinh);

+ Hà so CO, CQ @ân sao);

+ Câc vàn bân giây tù khâc (néu cô);

- Thanh toân: D«m vi tauc tiép sü dpng tài sân cô trâch nhiÇm thanh toân
,.À
tiên mua tài sân cho Nhà thâu cung câp tài sân. ViÇc thanh toân tiên mua sàm tài

sân phâi thgc hiÇn theo düng quy dinh cüa phâp luft, theo thôa thufln khung này

và theo hçrp ctàng -ua rÉ- tài sân dâ kÿ vôi Nhà thàu cung câp tài sân;

- Thanh lÿ:

+ Dcrn vi trqc tiép sü dUng tài sân cô trâch nhiÇm thanh lÿ hqp dàng mua

sâm tài sân vôi Nhà thàu cung câp tài sân.

+ Quyét toân kinh phi mua sâm tài sân.

+ ViÇc quyét toân, thanh lÿ hçp dông -ua sâm tài sân dugc thr,rc hiÇn theo

quy dinh cüa phâp luât và hçrp dèng mua sâ- tài sân dâ kÿ vôi nhà thàu cung
r ...

cap tal san.

- Câc vàn bân (bân chinh) liên quan bao gàm: Hçp dèng; Biên bân nghiÇm

thu, bàn giao, tiép nhan tài sân, thanh lÿ hqp dàng giüa don vi truc tiép sü dung

tài sân và Nhà thàu cung câp tài sân dèu phài güi 01 bân cho Dcrn vi mua sâm tâp

trung dé tông hqp theo dôi bâo câo câc câp theo quy clinh vè mua sâm tpp trung;

- Theo dôi tài sân trên sô sâch ké toân, quân 1ÿ, sü dung tài sân dugc trang

bi theo quy dinh cüa phâp luât ké toân, phâp luat vè quân lÿ, sü dung tài sân
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Nhà nuôc;

Dièu 7. Hiêu lgc cüa Thôa thu{n khung

Thôa thuQn khung này 1à co sô dê câc dcyn vi tryc dép sü dpng tài sân kÿ
, -À i ., ,
hqp dông mua sàm tài sân vôi Nhà thâu cung tài sàn.

Thôa thufn khung cô hiêu lgc kê hi ngày kÿ và két thüc khi Nhà thàu và

don vf -ru sâ- tâp trung § thanh 1ÿ hçp dàng thôa thuQn khung.

Dièu 8: Bâo dâm thgc hiÇn Thôa thu$n khung

Giâ tri bâo clâm thyc hiÇn Thôa thuan khung: Trong vông l0 (muôi) ngày kê

tri ngày hai bên § Thôa thupn khung, Bên B phâi n§p cho Bên A mQt khoân bâo

dâm thuc hiên Thôa thufn khung là 03% giâ tri Thôa thuan khung tuong rmg sô

tièn là: 150.754.500 VND (Bàng chfi: MQt tràm nàm muoi triQu btiy tràm nàm

muoi tu nghin nàm tràm dông./.).

- Hinh thric bâo dâm thyc hiên Thôa thufn khung: Bâo lânh Ngân hàng.

- Bâo dâm thyc hiÇn Thôa thu4n khung së dugc trâ cho Bên A khi Bên B

không hoan thành nghîa vU và trâch nhiêm cüa minh theo Thôa thuân khung.

- Bâo clâm thyc hiên Thôa thupn khung cô hiÇu lgc kê tùr ngày Thôa thuân

khung cô hiêu lUc dén khi Nhà thàu và don vi mua tâm tflp trung thanh lÿ hqp

dông thôa thugn khung.

Dièu 9. Xfr phat do vi ph?m thôa thu$n khung.

- Câc bên c6 trâch nhiêm giâi quyét câc tranh châp phât sinh giüa hai bên

thông qua thuong lugng, hôa giâi.

- Thùi gian dê tién hành hôa giâi: 45 ngày ké tùr ngày gùi yêu càu giâi qryét

tranh châp.
:,'- Giâi quyêt tranh châp: Khi phât sinh tranh châp, bên yêu câu giài quyêt

tranh châp güi vàn bân dè nghi giâi quyét tranh châp. Thài gian giâi quyét ftanh

châp là 45 ngày t<é tu ngày güi yêu càu giâi quyét tranh châp, néu trong thùi gian

này hai bên không thôa thuqn dugc thi môt trong câc bên güi <lon khôi kiÇn giâi

quyét tranh châp ra Tôa Kinh té - tôa ân Nhân dân tinh Hà Nam dé giâi quyét.

Moi an phi và bât § chi phi liên quan dén kiÇn qrng dèu do bên thua kiÇn trâ.

Dièu 10. Câc nQi dung liên quan khâc.
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Thôa thuân klrrng này duo. c làm thanh 15 ban c6 giâtri phâp lÿ nhu nhau;

Don v! mua sâm t$p ürmg giü 08 bân, Nhà thàu cung câp tai san giü 02bân;

<lon v! tr.uc tiép sü dgng tai san giü 01 ban.

Thôa thuân khung này là co sô dé câc co quan, tô chirc, don vi @c tiép sü

dUng tai san ky hcp <tàng mua sÉ- tai san voi Nhà thàu cung tai sarr./.

DAI DIEN NIIÀ TIIÀU
I\

C[]NG CAP TAI SAII
(Kÿ, ro hç tên và ctông ùiu)

DTENDoN VI
TÂP TRuNGsr,e-

và clông üu)

. eÉu oôc GIÂM DôC

7§ ç'rrr"r3 %â* Lê Quang Minh
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PHU LUC 01

(Phu luc này là bàn không thé üch rài cûa Thôa thuqn khung *u, tà* tQp trung ty n7ày

Nam và công ty Cô phàn Công nghê y té Phuong Tây)

/12/2018 giira Sô Y é ilnh Hà

srt

I

Danh mgc tài sân DVT Sô
lugng

Dcrn giâ
VND

Thành tiên
VND

Dcrn vi sür dgng

MAY CHAN DOAN HELICOBACTER PYLORI
1rloÀN roÀN rtIDeNG)

. Model: HUBT-20A1

. Hâng sân xuât : Headway

. Nuôc sân xuât: Trung Quôc
' Mây moi 100%
. Nàm sân xuât nàm 2018
. DAttiêuchuân ISO 13485:2003, EC
. Bâo hành theo tiêu chuân cüa hâng( 12 thâng)

Chiéc 01 299.6s0.000 299.650.000
BÇnh viên da khoa

tinh Hà Nam

2.

THIET BI LASER DIEU TRI
. Model: MINI-630
. Xuât xri: Viêt Nam

' Mây mÔi 100%
r Nàm sân xuât nàm 2018
. D?t tiêu chuân ISO 900l:2015
. Bâo hành theo tiêu chuân cüa hâng( l2 thâng)

Chiéc 02 44.950.000 89.900.000 Bçnh viên da khoa
tinh Hà Nam

3

MAY SONG NGAN
I

I

I

I

I

I

Model: SW -180

Hâng sân xuât: ITO
Nuôc sàn xuât: Nhât Bàn
Mây môi l00oÂ
Sân xuât nàm 2018

D4t tiêu chuân chât lugng: i4001:2015,
EN ISO 13485:2012+ AC2012

Chiéc 01 485.000.000 485.000.000 Bçnh viên da khoa
tinh Hà Nam



stt Danh mgc tài sân DVT Sô
lugng

Dcrn giâ
VND

Thành tièn
VND

Dcrn vi sür dgng

I Bâo hành theo tiêu chuân cüa hâng( 12 thâng)

4.

MAY XET NGHIEM KHI MAU, DITN GIAI
Model: GEM Premier 3500

Hâng sân xuât: Instrumentation Laboratory

Nuôc sân xuât: My
Hàng môi 100%, Sân xuât nàm 2018

D4t tiêu chuân chât lugng: ISO 13485:2003

Chiéc 01 558.600.000 558.600.000 Bênh viên da khoa
tinh Hà Nam

5.

MAY DIEN TIM 3 CAN
I

I

t

I

I

Model: ECG 2150

Hâng sân xuât: Nihon Kohden A{hât Ban

Nuôc sân xuât: Trung Quiic
Hàng môi 100%, sân xuât nàm 2018

Sân phâm dat tiêu chuân ISO 13485:2016;
EN ISO 13485:2016; ISO 9001:2015

Chiéc 03 41.000.000 123.000.000 Bçnh viên da khoa
tinh Hà Nam

6.

OPTIC NQI SOI TIET NIEU 30 DQ
Ông kinh nQi soi quang hoc HOPKINS, huông nhin

30 da
I

I

!

I

I

a

Model: 27005BA

Hâng sân xuât:Karl-Storz

Nuôc sân xuât: Thuy Sÿ

Hàng môi 100%,

Nàm sàn xuât nàm 2018

Sân phâm dat tiêu chuân ISO 9001:2015, EC

G1180484462012, EN ISO

13485:2012+AC:2012
Bâo hành theo tiêu chuân hâng( 12 thâng)

Chiéc 01 296.600.000 296.600.000 Benh viên da khoa
tinh Hà Nam

I

!

t

I

I

I
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srt Danh mgc tài sân DVT Sô
luqng

Dcrn giâ
VND

Thành tièn
VND

Dcrn vi sür dgng

7.

MÂY Do CHTIC NÀNG TTÔ uÂp
t

I

I

t

!

Model:ST-150
Hâng sàn xuât: Fukuda-Sangyo

Nuôc sân xuât: Nhât Bân

Hang môi 100%, sân xuât nàm 2018.

D4t tiêu chuân ohât lugng EN ISO

13485:20t6

Bâo hành theo tiêu chuân hâng( 12 thâng)I

Chiéc 01 230.200.000 230.200.000 Bênh viên da khoa
tinh Hà Nanr

8

TU HOT
. Model: LFS Stand Hood 1200
. Xuât xü: LFS- viÇt Nam
. Dat tiêu chuân chât luqng ISO 9001 :2015
. Bào hành theo tiêu chuân hâne (12 thâne)

Chiéc 01 79.900.000 79.900.000 Bçnh viên da khoa
tinh Hà Nam

9

BOM TIEM DIE,N TTI DSNG
. Model : TOP 5300
. Hâng sx : TOP
r Nuôc sân xuât: Nhât Bân
r Hàng m6i 100%, sân xuât: 2018
. Dat tiêu chuân chât luqng: EN ISO
. 13485:2016
i Bào hành theo tiêu chuân cüa hâng ( I 2 thâng)

Chiéc 0s 40.900.000 204.500.000
BÇnh viên da khoa

tinh Hà Nam
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str Danh mçc tài sân DVT Sô
lugng

Don giâ
VND

Thành tièn
VND

Don vi sür dgng

10.

MAY HUT DICH 2 BINH
. Model: CHS-708
. Hâng sân xuât: Elpis Medical (thuQc JW

Group)
r Nuôc sân xuât: Han Quôcr Hàng môi 100%, sân xuât nàm 2018.
. Sân phâm d4t tiêu chuàn ISO 13485:2003
r Bâo hành theo tiêu chuân cüa hâng (12 thâng)

Chiéc 04 36.200.000 144.800.000 BÇnh viên da khoa
tinh Hà Nam

11.

DAN XET NGHIE,M ELISA( DAN ELISA)
Mây tlgc Elisa tr5 ilQng
- Model: ELx808
- Xuât xü: Biorek/ Mÿ
Mây rüa Elisa tç tlQng

- Model: 50TS 8

- Xuât xri: Biotek/ Mÿ
Mây ü lÉc khay vi thê
-Model: DTS-4
-Xuât xu: Elmi/ EU (Latvia

. Hàng môi 100%, sàn xuât nàm 2018

. Sàn phâm d4t chung chi EN ISO 13485:2012;

ISO 13485:2003

Chiéc 01 671.600.000 67 r.600.000 BÇnh viên da khoa
tinh Hà Nam

il

4:ja-_,:,



Stt Danh mgc tài sân DVT Sô
lugng

D«rn giâ
VND

Thành tièn
VND

Don vi sfr dung

12.

MÂY HUYET HQC TIIDQNG
Model: ABX Micros ES60

Hâng sân xuât: Horiba ABX SAS

Nuôc sân xuât: Phâp

Hàng môi 100%, sân xuât nàm 2018

Sân phâm d4t chimg chi ISO 9001: 2015

Bâo hành theo tiêu chuân cüa hâng( 12 thâng)

I

a

Câi 1 288.300.000 288.300.000 Bênh viên da khoa
khu vgc Nam Lÿ

13.

wrÂv xÉT NGHTEM NrIoC TrÉU
. Model: Mission Ul20
. Hâng sàn xuât: Acon/Mÿ
r Nuôc sân xuât: Trung QuôcI Hàng môi 100%, sân xuât nàm 2018
r Sân phâm d4t chimg chi EN ISO 13485:2012-

AC:2012

Câi 01 22.800.000 22.800.000 Bênh viÇn da khoa
khu vuc Nam Lÿ

14.

MAY PHAN TICH DIEN GIAI ( Mây tliÇn giài)
. Model: Easylyte Expand

' Hâng SX: MEDICA
. Nuôc SX:Mÿ
. Hàng môi 100%, sân xuât nàm 2018
. Sân phâm dqt chûng chi ISO 13485:2016

Bào hành theo tiêu chuân cüa hâng ( 12 thâng)

Câi I 264.300.000 264.300.000 Bçnh ViÇn Sân - Nhi
Tinh Hà Nam

t2
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srr Danh mgc tài sân DVT S6
luqng

Dcrn giâ
VND

Thành tièn
\rND

Dcrn vi sür dgng

15.

MAY HUYET HQC 5 THONG SO BACH CAU
PHTIONG PHÂP LAZI.
Dém bàng lazer

I

!

t

r

a

!

Model: MEK-7300K
Hâng sân xuât: Nihon Kohden - Nhât Bân

Nuôc sân xuât: Nhât Bân

Hang m6i 100%, sân xuât nàm 2018

San phâm d4t chimg chi ISO 13485:2016

Bâo hanh theo tiêu chuân cüa hâng( 12 thâng)

Câi I 1.266.000.000 1.266.000.000 Bçnh ViÇn Sân - Nhi
Tinh Hà Nam

Tông cQng 15 khoân s.02s.rs0.000

Sti tièn bàng chü: Nàm tÿ, không tràm hai muoi làm triÇu, mQt trà nàm muoi nghin dàng./.

DâI DIEN NHÀ THÀU
cuNG cÂp rÀl sÂx

(Kÿ, ghi rô he tên và dông dâu)

orÂvr oôc

TEN EON VI
T4r rnuNqfl/'/

và dông dâu)

GÉM DôC

Lê Quang Minh

l-)
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Mâu s6 osa/tscnvlsrr

ceNG sô.1xÂ ugt cuû Ncnia v$r NAM

DQc I$p - Tg do - H4nh phüc

HqP oÔNc MUA sÀtvt rÀt sÀx

Sô:..

(tip dAng cho truùng ho. p mua sdm theo cdch thac bÿ thôa thuQn khung)

Càn cü Lupt dâu thàu ngày 26 thâng 1 1 nàm 2013;

Càn cir Nghi dinh sô 6312OI4|ND-CP ngày 26 thâng 6 nàm 2014 cûa

Chinh phü quy <Iinh chi tiét thi hành mQt sô dièu cüa Luât ctâu thàu uè lga chgn

nhà thàu;

Càn crî Nghi clinh sô 15112017ÀID-CP ngày 26 thâng 12 nâm 2017 cua

Chinh phü quy clfnh chi tiét mQt rO Oiè, cüa Luât Quân lÿ, sü dung tài sân công;

Càn cü Thôa thuQn khung sô..... ngày... thâng... nàm... giüa (tên dcvn vi
! .^

mua sàm t4p trung) và (tên nhà thâu cung câp tài sân, hàng hôa, dich vp);

Hôm nay, ngày ..... thâng ...... nàm tai .. ..., chüng tôi
À,gom co:

I. Nhà thàu cung câp tài sân:

Tên don vi:

Giây dàng kÿ kinh doanh rô' ngày do

cap

Quyét clinh thành lap sô: ngay . . ... cua

Mâ s6 thué:

Dpi diên bôi chüc vg

tr. Co quan, tô chric, tlon vi trgc tiép sû dgng tài sân (Bêr, mua sÉm tài sân):



Quyét dinh thành lâp sô: .... ngày

cua

Mâ sô quan hê vôi NSNN:

Eai diÇn bôi chüc vu ....

Hai bên thông nhât kÿ Hqp dông mra sâ- Êi sân vôi câc nQi dung nhu sau

Dièu 1. Chüng loai, sô lugng tài sân

1. Chüng lo4i tài sÉin mua sâm.

2. Sô luqng tài sân mua sâm.

Dièu 2. Giâban tài sân

Giâ ban tài sân tu<rng img vôi timg 1o4i tài sân tpi Eièu I cüa Hçrp dông.

Dièu 3. Phucrng thüc và thùi hpn thanh toân

1. Phuong thûc thanh toân

2. Thùi hpn thanh toân

Dièu 4. Thùi gian, dia diém giao, nhân tài sân

1. Thài gian giao, nhfn tài sân

2.Diadiém giao, nhpn tài sân.

Dièu 5. Quyèn và nghîa vp cüa câc bên.

1. Quyèn và nghia vp cüa nhà thàu cung câp Êi sân:

a) Quyèn và nghia vu bâo hành, bâo tri tài sân.

b) Quyèn và nghla vp dào tpo, huông dân sü dung tài sân (néu cô).

c) Quyèn và nghia vu khâc.

2. Quyèn và nghia vp cüa dcrn v! trgc tiép sü dpng tài sân.

Dièu 6. Ché dQ xü phpt do vi phpm hqp dàng.

l5
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Hç'p dàng này dugc làm thành.... bân c6 giâ tri phâp lÿ nhu nhau; co quan, tô

chüc, don v! tryc tiép sü dpng tài sân, nhà thàu cung câp tài sân (môi bên giü 02

bân); güi 0l bân cho don v! -uu râ- t4p trung./.

DAI DIEryNH4 THÂU
CUNG CAP TAI SAN

(Kÿ, ghi rô h9 tên và dông dâu)

Dâr DrEN CO QUAr\, rÔ CHIIC, DON VI
rR-rIc rrÉP sÜoqNc rÀr sÂN

(Kÿ, ghi rô hç tên và dông dau)

l6



Mâu 16 oonsc-MSTT

ceNG uôa xÂ Hgl cHü Ncuia vrBr NAM
Dôc lâ -Tudo- h phüc

BrÊN nÂN NGHTpM THU, nÀu GrAo, TrÉp NHÂN rÀr sÂN

Càn cü Nghi dinh sô l5ll2}lTAIE-CP ngày 26 thâng t2 nâm 2ot7 cüa Chinh

phü quy dinh chi tiét môt so oièu cüa Luât euân lÿ, sü dung tài sân công;

Càn cü Thôa thufn khung rti.... kÿ ngày... thâng... nàm giüa (tên nhà thàu cung

câp tài sân) và (tên don vf mua sâm tpp trung)r;

Càn cri Hçi,p dông mua sâm tài sân sO ......... kÿ ngày...thâng... nàm ..... giüa

(tên don vf mua sâm tpp trung) và (tên nhà thàu cung câp tài sân);

Hôm nay, ngày... thâng... nàm .. ..., tqi . .., chüng tôi gôm cô:

I. D4i diÇn nhà thàu cung câp Êi sân (bên giao):

II. D4i diÇn co quan, tô chrfrc, don vi trrpc tiép sür dgng tài sân (bên nh$n):

Ông (Bà): .....

Ông @à): . . .. . ... Chüc vu: .........

Thông nhât thUc hiÇn nghiÇm thu, ban giao và tiép nhân tài sân nhu sau:

1. Tài sân thgc hiÇn bàn giao, tiép nhpn:

TT Tên tài sân
Dcrn vi

tfnh

Sô

lugng

Giâ mua

(tIàng)

Thành

tièn

(dàng)

HiÇn tr4ng

tài sân bàn

giao

I

2

t7



ltqn*'
2. Cérc hà so vè tai sàn bàn giao, tiép nhpn:

:. ÿ t<ién cûa câc bên giao, bên nh4n (néu cô)

DAI DIEN NHÀ THÀU
CUNG CAP TAI SAN

(Kÿ, ghi rô ho tên và dông diiu)

DâI DIEN CO QUAN,
rÔ cHtlc, DON vI TRUc rÉP sÜ

DUNG rÀt SÀN
(Kÿ, ghi rô hç tên và dôn7 dàu)

l8




