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Chương IV. Biểu mẫu 
Biểu số 1 

ĐƠN CHÀO HÀNG 
 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI 
 

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá và văn bản sửa đổi (nếu có) hồ sơ 
yêu cầu chào giá mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà cung 
cấp], cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ Kiểm định, quan trắc đối chứng thiết 
bị Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục chào hàng với giá là ____ [Ghi 
giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá chào hàng chi tiết và các tài liệu 
kèm theo.  

Chúng tôi cam kết:  
1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà cung cấp chính; 
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật 
Nếu hồ sơ chào hàng của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết 

thực hiện đúng nội dung công việc như yêu cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
Hồ sơ chào hàng này có hiệu lực trong thời gian 30 ngày [ba mươi ngày], 

kể từ ngày 28/7/2021. 
 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Biểu số 2 

BIỂU TỔNG HỢP BÁO GIÁ 

STT Mô tả dịch vụ ĐVT 
Khối 

lương mời 
chào hàng 

Đơn giá Giá trị chào (VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

…      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tổng cộng giá chào trước thuế:  
Thuế GTGT:  

Tổng cộng giá chào sau thuế:  

(Bằng chữ: ……………………………….) 
                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                          [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]   
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Biểu số 3 

CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI 

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

Gói dịch vụ: _______ [Ghi tên đơn hàng theo Hồ sơ mời chào giá] 

1. Tiến độ thực hiện: 

a) Địa điểm thực hiện tại Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI, 
xóm 5, xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang: 

b) Tiến độ thực hiện: Tiến độ trong vòng 8 ngày kể từ ngày bắt đầu tiến hành công việc 
đến thời điểm hai bên nghiệm thu hoàn thành công việc 
2. Thanh toán: 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

- Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng sau 60 ngày kể từ khi 
Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ, bao gồm: 

+ Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành; 

+ Hóa đơn tài chính hợp pháp do Bên B phát hành. 

- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. 

3. Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ (nếu có): 

4. Các điều kiện thương mại khác (nếu có) 

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin 
nêu tại Hồ sơ chào giá này. 

 
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Chương V. Dự thảo hợp đồng 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------o0o--------- 

 
 

HỢP ĐỒNG 
Số:      /HĐ-CTQ 

Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006; 

Căn cứ các điều khoản có liên quan khác trong Luật số: 91/2015/QH13 
ngày 24/11/2015; 

Căn cứ quyết định số  ..../QĐ-CTQ, ngày __ tháng__ năm 2021, về việc phê 
duyệt kế quả lựa chọn nhà cung cấp. 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016; 

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai Bên; 
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2021, tại Công ty Cổ phần xi măng Tân 

Quang - VVMI, chúng tôi gồm: 

I. BÊN A (BÊN GIAO). CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG –VVMI: 

Địa chỉ: Xóm 5 xã Tràng Đà - TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
Điện thoại: 0273 881 268                    Fax: 0273 881 266     
Mã số thuế: 5000280116  
Số tài khoản: 
Mở tại: 

34110000043073  
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Tuyên Quang 

Đại diện là: Ông Lê Danh Thắng     Chức vụ:  Giám đốc. 
II. BÊN B (BÊN NHẬN) ..............................................................................: 

Địa chỉ: ........................................................................................ 
Điện thoại: ........................................................................................ 
Mã số thuế: ........................................................................................ 
Số tài 
khoản: 

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

Đại diện là: ……………………………………. Chức vụ:  Giám Đốc 
Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản cụ thể như sau: 

Sau khi thảo luận, hai bên nhất trí ký hợp đồng về việc Kiểm định, quan trắc 
đối chứng thiết bị Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, với các điều khoản 
như sau: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng. 
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Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận thực hiện Kiểm định, quan trắc đối 
chứng thiết bị Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục với các nội dung cụ thể 
như sau: 

TT Tên đối tượng ĐVT SL 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 

1 
Phương tiện đo nồng độ khí NO - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

1   

2 
Phương tiện đo nồng độ khí NO₂ - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

1   

3 
Phương tiện đo nồng độ khí CO - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

1   

4 
Phương tiện đo nồng độ khí SO₂ - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

1   

5 
Phương tiện đo nồng độ khí O₂ - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

1   

6 
Phương tiện đo nhiệt độ - Trạm khí 
thải 

Thiết 
bị 

1   

7 
Phương tiện đo hàm lượng Bụi - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

4   

8 
Phương tiện đo lưu lượng khí - 
Trạm khí thải 

Thiết 
bị 

4   

9 RA - NO Mẫu 6   

10 RA - NO₂ Mẫu 6   

11 RA - CO Mẫu 6   

12 RA - SO₂ Mẫu 6   

13 RA - O₂ Mẫu 6   

14 RA - Nhiệt độ khí Mẫu 6   

15 RA - Bụi (TSP) Mẫu 24   

16 RA - Lưu lượng Mẫu 24   

17 
Báo cáo đánh giá độ chính xác 
tương đối trạm quan trắc khí thải tự 
động, liên tục (CEMS) 

Báo 
cáo 

1   
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Điều 2. Tiến độ thực hiện hợp đồng. 

Thời gian Bên B hoàn thành và bàn giao sản phẩm theo hợp đồng cho Bên A: 
Tiến độ trong vòng 8 ngày kể từ ngày bắt đầu tiến hành công việc đến thời điểm hai 
bên nghiệm thu hoàn thành công việc 

Điều 3. Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng. 

1. Trách nhiệm của Bên A: 

- Phối hợp và tạo điều kiện cần thiết để Bên B triển khai thực hiện các công 
việc đánh giá nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động; 

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu, 
giấy tờ liên quan theo yêu cầu của Bên B để thực hiện công việc của Hợp đồng này; 

- Trường hợp phát hiện ra bất cứ nội dung, chỉ tiêu nào không đúng theo quy 
định thì Bên A có quyền từ chối không nhận sản phẩm. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện các công việc khảo sát, xem xét 
tại nơi làm việc (văn phòng, khu vực sản xuất, …), thu thập thông tin cần thiết phục 
vụ tốt nhất cho công tác đánh giá nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động; 

- Phối hợp chặt chẽ với Bên B để giải quyết kịp thời các công việc đã được 
hai bên thống nhất và các vấn đề mới này sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng 
và hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán khi kết thúc công việc; 

- Thanh toán chi phí thực hiện cho Bên B theo đúng quy định của hợp đồng. 

2. Trách nhiệm của Bên B: 

- Tuyệt đối giữ bí mật toàn bộ thông tin, dữ liệu và tài liệu đã thu thập được từ 
Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nguy cả khi hợp đồng này hết hiệu 
lực. Bên B chỉ được phép cung cấp thông tin, dữ liệu và tài liệu đó cho người khác 
hoặc đơn vị khác khi và chỉ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A; 

- Tổ chức Nhóm (Tổ) chuyên gia tư vấn và bố trí đầy đủ các chuyên gia có đủ 
năng lực chuyên môn, kinh nghiệm để triển khai nội dung công việc đã được hai 
bên thỏa thuận và thống nhất xác định tại Điều 1 của hợp đồng; 

- Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, hồ sơ, sổ 
sách và tài liệu làm cơ sở chính yếu để thực hiện tốt nhất các công việc theo hợp 
đồng; 

- Yêu cầu Bên A hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khảo sát, 
xem xét tại nơi làm việc và thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho các hoạt động 
phân tích, đánh giá chuẩn xác các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động tại 
nơi làm việc; 

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đảm bảo cung cấp dịch vụ 
tư vấn đúng theo nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện; 

- Thông báo cho Bên A tiến độ thực hiện công việc; 
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- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về An toàn, vệ sinh lao động với cán bộ thuộc 
đơn vị mình khi tới làm việc tại Bên A; 

- Bên B có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm hợp đồng theo ý kiến thẩm định 
của Bên A cho đến khi sản phẩm được Bên A chấp nhận nghiệm thu. 

Điều 4. Giá trị, hình thức hợp đồng và phương thức thanh toán. 

1. Hình thức hợp đồng:  

Hợp đồng trọn gói. 

2. Giá trị hợp đồng:  

- Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm theo). 

- Giá hợp đồng bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện công việc: Toàn bộ chi 
phí, phí, lợi nhuận và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo đúng quy định 
của Pháp luật. Bên B phải tự chịu mọi rủi ro liên quan đến chi phí để thực hiện công 
việc và Bên B được xem như đã có được tất cả các thông tin cần thiết và đã tính đến 
tất cả các tình huống có thể ảnh hưởng tới chi phí khi xác định giá hợp đồng. 

3. Phương thức thanh toán:  

- Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng sau 60 ngày kể từ khi 
Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ, bao gồm: 

+ Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành; 

+ Biên bản bàn giao sản phẩm hoàn thành; 

+ Hóa đơn tài chính hợp pháp do Bên B phát hành. 

- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. 

Điều 6. Phạt do vi phạm hợp đồng. 

- Trong trường hợp Bên B thực hiện trậm trễ không đảm bảo tiến độ Hợp đồng 
mà không phải ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng hoặc không do lỗi của 
Bên A gây ra thì Bên B sẽ bị phạt một khoản tiền = 0,5%/ngày x Giá trị Hợp đồng x 
Số ngày chậm. Tuy nhiên, số tiền phạt tối đa không quá 8% giá trị Hợp đồng phần bị 
vi phạm. 

- Trường hợp chất lượng kết quả do Bên B thực hiện không đúng theo quy 
định, cơ quan chức năng không chấp nhận thì Bên A có quyền không nghiệm thu 
Hợp đồng và yêu cầu Bên B làm lại theo đúng quy định. Trường hợp việc làm lại của 
Bên B mà dẫn tới phải kéo dài thời gian trả kết quả mà không do sự kiện bất khả 
kháng thì Bên B sẽ tiếp tục chịu phạt Hợp đồng như quy định tại khoản 1 Điều này 
của hợp đồng. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên B gây thiệt hại về tài sản của 
Bên A thì Bên B phải bồi thường các thiệt hại cho Bên A. 

Điều 7. Điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng. 
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- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu một bên thấy rằng nội dung điều 

khoản nào đó của Hợp đồng không còn phù hợp với thực tế thì bên đó có quyền đề 
xuất để hai bên xem xét thương thảo, làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng. 

- Việc điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng sẽ được thể hiện bằng phụ lục được hai 
bên ký kết và sẽ là một phần không tách rời của Hợp đồng. 

Điều 8. Cam kết chung. 

- Hai bên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. 
Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn vướng mắc, hai bên gặp nhau bàn 
bạc giải quyết và thống nhất bằng văn bản. Trường hợp vướng mắc không giải 
quyết được thì có thể đưa vụ việc ra Tòa án tỉnh Tuyên Quang giải quyết tranh chấp 
theo quy định của Pháp luật. 

- Các điều kiện không quy định trong hợp đồng này, sẽ được hai bên thực 
hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.  

- Không bên nào được tự ý thay đổi hợp đồng, bên nào vi phạm thì bên đó 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này sẽ tự động được thanh lý 
kể từ khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm đã cam kết trong hợp đồng 
này. 

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 Lê Danh Thắng 
 
 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
GIÁM ĐỐC 
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