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ceNG nôa xÂ ngr cnû Ncni^q. vgr NAM
Dôc lâp - Tu do - Hanh phüc

THOA THUAN KHUNG MUA SAM TAP TRUNGoa

coi tnàu s6 03: Mua sÉm tÉp
thiét bi y

dit trang thiét bi thuQc dg toân mua sÉm trang
tê t$p trung nàm 2018

Sô : 0 1 /20 I 8/TII«TA-SYTHN

Cdn cu Luqt dâu thàu sii 43/2013/QHl j ngày 26 thdng I I nàm 2013;

Cdn cür NShi dinh sii 63/20141ND-CP ngày 26 thdng 6 nàm 2014 cùa Chinh phù quy

dinh chi tiû thi hành mqt sii dièu cûa Luù Déu thàuvè lqra chçn nhà thàu;

Càn cû NShi dinh sii t 5I/2017\ND-CP ngày 26 thdng t2 ndm 2017 cùa Chinh phù quy

dinh chi nét thi hành mpt sii dièu cùa LuQt Quàn lÿ, su dung tài sàn công;

Cdn c{r Qrryét dinh sii 09/2017/QD-UBND ngq 2t/3/2017 cûa UBND tinh Hà Namvè
viQc công bé danh mqc tài sân mua sdm tQp trung và phôn công don vi chûc thqc hiQn mua

sÉm tài sân tQp trung trên dla bàn tinh Hà Nam;

Cdn cû Qrryét dinh sé 964/8D-UBND ngày t 4/6/20 t I cua UBND tînh Hà Nam vè viQc

phê duyêt dq todn và ké hoqch lra chçn nhà thàu gôi thàu : "Mua sÉm trang thiét bi y é tqp

trung ndm 2018".

Cdn cû Qrryét dinh sii 399/QD-SW ngày 24/7/2018 cùa Sô Y té tinh Hà Nam vè viçc
phê duyQt két quà lua chen nhà thàu gôi thàu sé Tjt"Mtta sam làp dfrt trang thiû bi thupc

dq todn Mua sâm ffang thiét bi y té ûp ffung ndm 2018".

Cdn cû hô so mài thàu, hà so du thàu gôi thàu sé Bt"Mua sdm lap dfit trang thiét bi
thupc ùtr toân Mua sÉm ffang thiét bi y é @p ffung nàm 2018" ctia Sô Y é tinh Hà Nam

Cdn ctî Biên bàn thuong thào thôa thuqn khung bÿ ngày..Q,.Z..thâng.2..nam 2018 bÿ

giira Công ty TNHH Thuong mqi và Kÿ thuqt Tràng An và Sô y té tinh Hà Nam;

Hôm nay, ngày..0.Zthdng.§...ndm 2018, tqi Sô Y é tinh Hà Nam, chüng tôi gôm cé:

r. Dor{ vI MUA SÀUr TÂp rRUNG: SÔ y rÉ riXn HÀ NAM (Gei tdt tù Bên A)
- Do ông : Lê Quang Minh Chûc vu : Giâm dôc

- Dla chi : Duômg Truôrng Chinh, Tp. Phü Lÿ,T. Hà Nam

- SOAienthoai : 02263852729 Fax :

- Vta s6 thué :

- Tài khoân : 3713.0.1052143

- Tai : Kho bac Nhà nuôc tinh Hà Nam



/L NHÀ ruÀu cuNG cÂp rÀr sÂN: côNc ry rNHH rnrlor.rc MAr vÀ xÿ
THUÂT rnÀxc ax (Gp, tifu m Bên B)

- Do ông : Nguyên Hoài Giang Chrîc vu : Giâm tlôc
- Dia chi : Sô Sg Tà Duy H*g, P. Trung Hôa, Q. Càu Giây, Tp. Hà NQi

- Sô tliÇn thoai : 024.222.50518 Fax : 024.222.50519
- Tài khoan sô : 66666968 t4i Ngân hàng TMCp Â Cnau, PGD Thanh Nhàn, CN Hà

N0i
- Ma sô thué : 0101168834

Hai bên thông ntrât tcy két Thôa thufn khung mua sâm tâp trung vcri câc n§i dung sau:

Dièu 1. Danh mgc tài sân cung câp

l. Chung loai tài sân cung câp theo Phg lgc 01 kèm theo thôa thuân khung

2. Sti luqng tài san theo Phg lgc 01 kèm theo thôa thufln khung

3. Danh sâch câc co quan, tô chric, ilon vi tryc tiép sü dpng tài san theo Phg lgc 01 kèm
theo thôa thufln khung

Dièu 2. Giâ bân tài sân

Giâ bân tai san tuong img vôi tung loai tài sân tai Dièu I cüa Thôa thuân

Giâ tri thôa thufln khung tuong img vôi sô luqng và giâ tùrng lo4i tài san t4i PhB lgc 01

kèm theo thôa thuân h*g, là: 6.382.000.000 tlàng @àng chù: Sâu ü bo trdm tdm

muoi hat triQu ttàng chàn ./.)

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

L Thü hqn và phwong thirc thanh todn:

- Câc don vi tiép nhfln tài san tryc tiép ky hçp eIàng (trgn g6i) mua sâm vcri Nhà thàu cung

câp tài san theo mâu 0Sa/TSC-MSTT kèm theo thôa thufln khung này

- Câc d«rn vi tiép nhAn tài sân chiu trâch nhiêm thanh toân theo hçrp dàng mua bân dâ ky
t<ét vOi nhà cung câp trong vông 15 ngày ngay sau khi nghiÇm thu, bàn giao tài sân và

nhQn dày dü hà so chimg tu theo quy tlfnh.

- Dàng tièn thanh toân: VNE

2. Thanh lÿ:

- Sau khi Nhà thàu hoan tât câc thü tpc ky két hqrp <lông, giao nhfln tài sân, thanh toân vôi
câc dcrn vi sü dUng tài sân thi Nhà thàu và dcrn vi mua sâm @p trung së tién hanh lfp
biên bân thanh lÿ hçp dàng thôa thufln khung theo quy dinh.

Dièu 4. Thoi gian, tlia tliêm giao tài sân

1. Thùi gian giao tài sôn: Trong vông 90 ngày t<é tu ngày Nhà thàu § hçrp dàng tr.uc tiép

vôi câc dcrn vi sü dpng tài san.

2. Dia iliém giao tùi sôn: T4intvi sü dUng (Theo Phu luc 01 kèm theo Thôa thuqn khung)

Dièu 5. Bâo hành, bâo tri; dào t4o, huông dân sri dBng tài sân:

1. Dièu kiQn bôo hành, bôo trù: Theo hà so dg thàu cüa Nhà Thàu

2. Dào tgo, hrông ddn sû dqng tài sôn:



- Nhà thàu cô trâch nhiÇm huong dân sü dUng tài sân theo tiêu chuân cüa nhà sân xuât cho

don vi sü dpng, thuc hiÇn düng theo cam két trong Hè so dg thàu.

- Cung câp cho bên mua câc tài liêu chi dân chi tiét vè sü dgng hàng hôa

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

t. Quyèn và nghio v1r cûa ilon v! mua sÉm tQp trung:

l.l. Kÿ két thôa thufn khung vôi Nhà thàu cung câp tài san;

1.2. Dang tâi thôa thuQn khung § két giüa Don vi mua sÉm tQp trung và Nhà thàu, tài

liêu chi tiét kèm theo; mâu Hçrp dông mua sâm, Biên bân nghiÇm thu, bàn giao, tiép

nhfn tài sân theo quy tllnh vè mua sâm tflp hng;
1.3. Chi d4o câc don vi sü dUng tiép nhQn tài sân, ky hçp dàng theo danh mpc hang hôa

dâ tlugc phê duyÇt, thanh toân, thanh lÿ hçp <làng theo quy ctinh;

1.4. Giâm sât quâ trinh thôa thufn khung, hçrp tlàng cüa Nhà thàu cung câp tài san;

1.5. Thông bâo cho câc don vi trpc tiép sü dUng tài san toàn bQ câc nôi dung Thôa thufln

khung mua sâm tfp trung;

1.6. Yêu càu Nhà thàu và Don vi tr.uc tiép sü dUng tài sân thgc hiÇn düng câc dièu khoan

dâ nêu trong Thôa thuQn khung này;

2. Quyèn và nghîa vqr cûa nhà thàu cung côp tài sân:

2.1. K>i két thôa thufln khung vôi dcm vi mua sâm tflp trung (bên mùi thàu);

2.2. Kÿ hqp <tèng mua sâm Êi san vûi câc don vi tr.uc tiép sü dpng tài san. Hçrp <Iàng

phâi ttugc § két trong vông 15 ngày té ttr ngày Thôa thufln khung mua sâm tQp

trung c6 hiêu lgc.

2.3. Cung câp ctày dü câc tài san (mô tâ chi tiét üêu chuân § thuflt, xuât xri cüa hàng

hôa, sô luçmg theo Php lUc 0l kèm theo Thôa thu4n khung); lâp dflt, hucrng dân sü

dUng tài sân t4i don vi sü dUng tài sân;

2.4. fnOi hçp vôi dcrn vi mua sâm tflp trung trong quâ trinh trién khai thôa thufn khung

và hqp itông cu thé Aôi vOi câc don vi tryc tiép sü dung tài san trên dia ban tinh Hà

Nam. Thuôrng xuyên bâo câo tién dô vôi Sô Y té tinh Hà Nam;

3. Quyèn vù nghia vy cûa iton v! trçc fiép kÿ hW itông muo sÉm, sû dyng tài sôn:

3.1. Don vi tr.uc tiép sü dgng tài san kV hçp itàng mua bân tài sân vôi Nhà thàu dâ dugc

don vi mua sÉm @p trung § thôa thuân khung;

3.2. Hqp dàng mua sâm âi san tlugc l4p theo mâu OSa/TSC-MSTT güi kèm thôa thu4n

khung này. Hçrp dàng phâi duqc § két trong vông 15 ngày t<é tu ngày Thôa thuân

khung mua sâm tâp trung cô hiÇu lUc.

3.3. Lflp biên bân nghiÇm thu, ban giao tiép nhân tài san theo mâu 06ÆSC-MSTT kèm

theo thôa thuân khung này và kèm câc hà so, tài liÇu cô liên quan, bao gàm:

a) Hçp dàng mua sâm Êi sân (bân chinh);

.,



b) H6a tlon b ân hàng (ban chinh);

c) Phiéu bâo hành (bân chinh);

d) H à so kÿ thuflt, tài liÇu hucmg dân srï dung (bân chinh);

e) Hà so CO, CQ (bân sao);

D Câc vàn bân giây tù khâc (néu c6);

3.4. Thanh toân: Dcm vi trgc tiép sü dung tài sân cô trâch nhiêm thanh toân tièn mua tài

sân cho Nhà thàu cung câp tài sân. ViÇc thanh toân tièn mua sÉm tài sân phâi thyc
hiÇn theo düng quy dinh cüa phâp luft, theo thôa thuân khung này và theo hçrp etèng

mua sâm Êi sân dâ ky vôi Nhà thàu cung câp tài sân;

3.5. Thanh lÿ:

- Don vi tr.üc tiép sü dung tài san c6 trâch nhiêm thanh lÿ hqp dàng mua sÉm tài sân

vôi Nhà thàu cung câp tài sân.

- Quyét torin kinh phi mua sâm tai san.

- Viêc q.ryét toân, thanh lÿ hçrp dàng mua sâm tài san tlugc thlrc hiÇn theo quy dinh

cüa phâp lu$t và hçrp dàng mua sÉm tài sân dâ ky vôi nhà thàu cung câp tài sân.

3.6. Câc vàn ban (bân chtuh) liên quan bao gàm: Hçrp ctàng; Biên bân nghiÇm thu, bàn
. ..tgiao, tiêp nhân tài sân, thanh lÿ hçp dông giiïa don vi tr.uc tiêp sü dUng tài san và

Nhà thàu cung câp tài sân dèu phâi gui 0l ban cho Don vi mua sâm @p trung dé tông

hçrp theo dôi bâo câo câc câp theo quy tlinh vè mua sâm tQp turg;
3.7. Theo dôi tài sân trên sô sâch ké torân, quan lÿ, sü dgng tài san dugc trang bl theo quy

dinh cüa phâp luft ké toân, phâp luflt vè quan lÿ, sü dUng tài sân Nhà nu6c;

Dièu 7. HiÇu h;c cüa Thôa thufn khung

Thôa thufn khung này là co sô dé câc dcm vi tryc tiép sü dpng tài sân ky hcp dông mua

sâm tài sân vôi Nhà thàu cung tài sân.

Thôa thuân khurrg cô hiÇu lUc ké îr ngày ky và két thüc khi Nhà thàu và dcrn vi mua

sâm tflp trung kÿ thanh lÿ ho-p dàng thôa thuân khung.

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

l. Giâ tri bâo dâm thpc hiÇn Thôa thufn khung: Trong vông l0 (muùi) ngày ké ü ngày hai

bên § Thôa thufn khung, Bên B phâi nQp cho Bên A mQt khoan bâo dâm thgc hiÇn Thôa

thuân khung là 05% giâ fi Thôa thuân khung tuong img sô tièn h: 319.100.000 VND
(Bàng chîi: Ba trdm muài chin triQu, môt trdm nghin dàng chàn./. ).

2. Hinh thüc bâo dàm thlrc hiên Thôa thuân khung: Bâo lânh Ngân hàng.

3. Bâo dâm thyc hiÇn Thôa thuân khung së dugc trâ cho Bên A khi Bên B không hoàn

thành nghia vU và trâch nhiêm cüa minh theo Thôa thufln khung.

4. Bâo dâm thUc hiên Thôa thufln khung cô hiÇu lyc ké tu ngày Thôa thuân khung cô hiÇu

lUc dén khi Nhà thàu và dcrn vi mua sÉm tfp trung thanh lÿ hçp dàng thôa thuân khung.



Dièu 9. Xü phçt do vi ph4m thôa thu$n khung.

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

thucrng lugng, hôa giâi.

- Thùi gian tIê tién hành hôa giâi: 45 ngày kê tu ngày güi yêu càu giâi quyét tranh châp.

Giài quyét tranh châp: Khi phât sinh tranh châp, bên yêu càu giâi quyét tranh châp güi

vàn bân <tè nghi giâi quyét tranh châp. Thùi gian giâi quyét tranh châp h 45 ngày kê tu ngày
^Àgüi yêu câu giâi quyêt tranh châp, nêu trong thoi gian này hai bên không thôa thufln dugc

thi mQt trong câc bên güi don khôi kiÇn giâi quyét tranh châp ra Tôa Kinh té - Tôa ân Nhân

dân tinh Hà Nam dê giài quyét. M9i ân phi và Uât ty chi phi liên quan dén kiçn tung dèu do

bên thua kiên trâ.

Dièu 10. Câc nQi dung liên quan khâc.

Thôa thuQn khung này dugc làm thành 15 bân c6 giâtriphâp lÿ nhu nhau;

Dcrn vi mua sâm tQp trung giü 08 bân, Nhà thàu cung câp tài sân giü 02 btn; Câc don
v!tryc tiép sü dsng tài sân giü 01 bân.

Thôa thu4n khung này là co sô dê câc co quan, tô chüc, dcrn vf truc tiép sü dqng tài sân

kÿ hqp dông mua sÉm tài sân vôi Nhà thàu cung tài san./.
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PHU LUC 01

(PhU tac nay tà bàn không thé tdch rùi cùa Thôa thuôn khung mua sdm fip trung tcy ngày

02.17-/10/î... giîia Công ty TNHH Throng mqi & Kÿ thuqt Tràng An và Sô Y té tinh Hà Nam)

Stt Danh mgc tài sân DVT s.L
Don giâ

VI\D
Thành tièn

vND
Don visû

dung

I Monitor 06 thông s6

Model: PM-20004 Pro

Hâng sân xuât:
Advanced
Instrumentations
Nuôc sân xuât: My
Mây môi lOOoÂ, sân xuât
nàm 2018

Mây ttat tiêu chuân chât
lugng Quôc té ISO 13485

Chiéc 0t 179.670.000 179.670.000 Bênh viÇn
Lao và bÇnh

Phôi

2. Mây t4o oxy di <IQng 10

lit/phüt (c6 khâ nàng khi
dung)

. Model: OX-104
r HânB xuât khâu: Smart

C - International
r Hâng sân xuât: Oxytek
. Nuôc sàn xuât: Dài Loan

- Trung Quôc
. M6i lOOYo,sân xuât nàm

201 8

. D?t tiêu chuân chât lugng
quôc tétso eoot

Chiéc 01 44.920.000 44.920.000 BÇnh viÇn
Lao và bÇnh

Phôi

3. Mây huyét hgc tg tlQng 20
thông s6

. Model: MicroCC-20
Plus

. Hâng sàn xuât: High
Technology Inc., (HTI)

. Nuôc sân xuât: My

. Môi l\Oo/o, sân xuât nàm
2018

, D?t tiêu chuân chât luong

Qutic té ISo 13485

Chiéc 01 199.630.000 199.630.000 BÇnh viÇn

Lao và bÇnh

Phôi



Don visü
dBngsn Danh mgc tài sân DVT S.L

Don giâ

YI\(D

Thành fièn

VI\ID

-Ei.r
r.i
"L

,..

8. Tü sây tiÇt trùng > 50 tit
. Model: UN-55
. Hâng sân xuât: Memmert
. Nuôc sân xuât: Dt'1c

. Moi l}}oÂ,san xuât nàm
2018

D4t tiêu chuân quôc té
ISO 9001

Chiéc 01 39.320.000 39.320.000 Truùng. CD
Ytê

9. Tri sây > 30 lft
. Model: tiN-30
. Hâng san xuât: Memmert
. Nuôc sàn xuât: Dtic
. Moi lOOYq sân xuât nàm
2018
. Dat tiêu chu.ân quôc té
rso 9001

Chiéc 01 34.940.000 34.940.000 Truôrng. CD
Ytê

10. Xe dây câng b§nh nhân crfru

thuong
. Hâng sân xuât: YISACO
. Nuôc sân xuât: Vi§t Nam
. Moi l}OYo, sàn xuât nàm
2018
. Det tiêu chuân quôc té
ISO 9001

Chiéc 01 7.985.000 7.985.000

Truèrng. CD
Ytê

11. Dèn gù hàng ngo4i
. Hâng sân xuât: Thành
Nhân TNE
. Nuôc san xuât: ViÇt Nam
. Moi lOOYo, san xuât nàm
2018
. Dêt tiêu chuân quôc té
ISO 9001

Chiéc 0t 1.000.000 1.000.000 Truôrng CD
Ytê

12. Dèn hàng ngoSi aê Uam

Hâng sân xuât: Thành

Nuôc sân xuât: ViÇt Nam

Moi 100%, san xuât nàm

Nhân TNE
t

Chiéc 01 2.195.000 2.195.000 Truùng. CD
Ytê



stt Danh mgc tài sân EVT S.L
Don giâ

YI\'D
Thành tièn

\rtrD
Ecrn visfr

drlng

4 Mây siêu âm Doppler màu
4D

. Model: DUS-7000

. Hâng sân xuât: Advanced
Instrumentations
. Nuôc sân xuât: My
. Mây mûi l00o/o, sân xuât
nàm 2018
, D?t tiêu chuân Qutic té
ISO 13485

Chiéc 01 1.497 .270.000 1.497.270.000 Trung tâm y
tê huyên Duy

Tiên

5. Mây xét nghiÇm sinh h6a tç
tlQng

. Model: Biochem FC-200

' Hâng sân xuât:

High Technology Inc., (HTI)
. Nuôc sân xuât: My
, Môi lOOYo, sân xuât nàm
201 8

. D?t tiêu chuàn quôc té
ISO 13485

Chiéc 01 648.820.000 648.820.000 Bênh viên Y
hoc cô truyén

a

6. Mây iliÇn châm không dùng
kim

. Model: Pointron 802

. Hâng sàn xuât: Daeyang

. Nuôc sân xuât: Hàn Qu6c

. Môi IOO%o, sân xuât nàm
20r8
. D?t tiêu chuân quôc té
ISO 9001

Chiéc 01 133.250.000 133.250.000 Bênh viÇn Y
hoc cô truyén

7, Mây hâp uort tiÇt trùng
, Model:FDV-M09W

' Hâng sân xuât:Sakura
. Nuôc sân xuât: Nhft Bân
. M6i l\Oo/o, sân xuât nàm
201 8

, Dat tiêu chuân quôc té
ISO 9001

Chiéc 01 3.593.000.000 3.s93.000.000 BÇnh viÇn

Sân Nhi

.4
xr

ï

<q



stt Danh mgc tài sân DVT S.L
Dtrn giâ

vt\tD
Thành tièn

YI\'D
Don visfr

dung

201 I
. Dat tiêu chuân quôc té
rso 9001

Tông cQng:

Bàng chii: Sâu fÿ ba tràm tâm mutri hai triÇu tlàng chfrn./.
(Gid dP bao gàm thué, phi, ft.phï, chi phi phi vQn chuyèn, bàn giao,

làp dQt và dào tqo chuyên giao công nghQ tqi noi su d4ng)

6.382.000.000

vrtD

DAI DIPN.NHÀ THÀU
CUNG CAP TAI SâN

(Kÿ, ghi rô hç tênvà dông dàu)

Âr-,r odc

D4,I DIEN DoI{ VI
TÂP TRUNGd
tên và dông diiu)
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Mâu sii O5a/TSC/]VISTT

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dôc lâp - Tu do - Hanh phüc

HgP DONG MUA SÀM rÀr SÂx
S6

dp dung cho truùng hqp mua sÉm theo cdch thûc thôa thuqn khung)

Càn crî Luât dâu thàu ngày 26 thâng 1l nàm 2013;

Càn crî Nghi ctinh sô æl2}l4ND-CP ngày 26 thâng 6 nàm 2014 cüa Chinh phü

quy ctlnh chi tiét thi hành mQt sô dièu cüa Lupt Dâu thàu vè lpa chen nhà thàu;

Càn cri Nghi rlinh s6 lsllz}l7ND-CP ngày 26 thâng 12 nâm 2Ol7 cüa Chinh

phü quy itinh chi tiét thi hành môt sO Oièu cüa Luât Quân lÿ, su dung tài sân công;

Càn crî Thôa thupn khung sô............... ngày thâng nàm giûra (tên dcrn vf mua

sâm tQp trung) và (tên nhà thàu cung câp tài sân, hàng hôa, dich vU);

Hôm nay, ngày thâng nàm , t4i.......... chüng tôi gàm cô:

I. Nhà thàu cung câp tài sân:

Tên dcrn vi:

Giây <tàng kÿ kinh doanh:..........

Quyét dinh thành lêp:.................

Mâ sii thué:..........

Eai diên bôi chrîc vp....

II. Co quan, tô chrfrc, «Ion vi trgc tiép str dgng tài sân (Bên mua sÉm tài sân):

euyél
Mâ sô

clfnh thành lap
quan hÇ vôiN SNN

Mâ s6 thué (néu cô):

Dai diên bôi:... chûc vq....

Hai bên thông nfrât t<y Hqp dàng mua sÉm tài sân vôi câc nôi dung sau:

Dièu 1. Chüng loai, sô lugng tài sân

l. Chüng lo4i tài sân mua sâm.

2 §ô luçrng tài sân mua sâm.
Diêu 2. Giâ bân tài sân, Loai hçrp dông, Thùi gian thyc hiÇn hqp dông.

1.Giâ bân tài sân tuong img vôi timg lopi tài sân tai Dièu 1 cüa Hqp dàng.
-À2. Loqi hçrp dông: Tron gôi

3.Thùi gian thgc hiÇn hqp dàng: ngày ké dr ngày hçp rtàng cô hiêu luc



Dièu 3. Phuong thrfrc và thcri h4n thanh toân:
l. Phuong thrîc thanh toân
2. Thùi h4n thanh toan

Dièu 4. Thùi gian, dfa ctiém giao, nhfn tài sân

1. Thùi gian giao, nhân tài sân

2.Diacliém giao, nh4n tài sân.

Dièu 5. Quyèn và nghia vp cüa câc bên.

1. Quyèn và nghia vr,r cüa nhà thàu cung câp âi sân:

a) Quyèn và nghia vp bâo hành, bâo tri tài sân;

b) Quyèn và nghîa vp dào t4o, huông dân sü dUng tài sân (néu c6);

c) Quyèn và nghia vU khâc.

2. Quyèn và nghia vu cüa dcrn vi tryc dép sü dpng tài sân.

Dièu 6. Ché dô xü ph4t do vi ph4m hçp dèng.

Hçrp ilèng lày cluqc làm thành.... bân cô giâtriphâp lÿ nhu nhau; don vi tryc
tiép mua sâm tài sân, nhà thàu cung câp tài sân (môi bên giü 02bân); güi 01

bân cho don vi mua sâm tpp trung./.

D4.I DIEN NHÀ THÀU
cuNG cÂp rÀr sÂx

(Kÿ, ghi rô ho tênvà dông driu)

DAr DrEN Co QUAN, rÔ CHÛC, DoN VI
rRr/c rrÉP srl nqNc rÀr sÂN

(Kÿ, Shi rô he tên và dông diiu)



Mâu sô O6/TSC.MSTT

ceNG Hôa xÂ sgt cnÛ xcni,q, vlpr NAM
Dôc lâp - Tu - Hanh ohüc

BrÊN rÂN NGHIEM THU, rÀN GIAo, TIEP NHÂN rÀt sÂN
(Âp duns cho truùng hqp mua sàm theo cdch thuc thôa thuqn khung)

Càn cü Nehi tlinh sô 15112017/l\iD-CP ngày 26 thâng 12 nâm2017 cüa Chinh

phü quy <lfnh chi tiét ttri hành mQt sô dièu cüa Lu4t Quân lÿ, sü dUng tài sân công;

Càn ctî Thôa thuân khung s6..... ngày... thâng... nàm..... giüa (tên nhà thàu
,( ...

cung câp tài sân) và (tên dcrn vi mua sàm tap trung);
Càn cü Hçrp <lèng mua sâm tài sân sô...... ngày thâng nàm giüa (tên co

quan, tô chtic, don v! trçc tiép sü dr,rng tài sân) và (tên nhà thàu curg câp Êi sân);

Hôm nay, ngày thâng nàm , t?i........... chüng tôi gôm c6:

I. D4i diÇn nhà thàu cung câp tài sân (bên giao):
I . Ông (Bà):............., chüc vu............

2. Ông(Bà):............., chüc vu............

II. D4i diÇn nhà thàu cung câp tài sân:
1. Ông (Bà chric vu............

2. Ông(Bà):............., chtic vu............

II. D4i diÇn co quan, tô chrfrc, tlon vi trqc tiép sû dgng tài sân (bên nh$n):
I . Ông (Bà):............., chüc vU............

2. Ông (Bà):............., chüc vu............

Thông nhât thgc hiên nghiêm thu, bàn giao tài sân gàm câc nQi dung sau:

1. Tài sân thçc hiÇn bàn giao:

2. Câc s(r tài sân bàn giao:

S. ÿ t<ién cüa câc bên giao, bên nhfln (néu c6):
3.1 . ÿ kién cüa bên giao:

3.2. ÿ kién cüa bên nhân:

D4,I DIE,N NHÀ THÀU
CUNG CÂP TÀI SÂN

(Kÿ, ghi rô hç tên và dông diiu)

DâI DIEN DON VI
MUA SÀM TÂP TRUNG

(Kÿ, ghi rô hq rên và ctông üu)

DAI DIEN EON VI
TRrI. C TrEP STIDUNG rÀr SÀN

(Kÿ, ghi rô hç tên và dông dàu)

Sô

TT Tên tài sân bàn giao
Dcm vi

tinh
Sô

lugng
Giâ mua
(<tàne) Hiên trang tài sân bàn giao

I
2




