
 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ 

 

 

  

 

HỒ SƠ YÊU CẦU MUA THUỐC  
“GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC 

HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ”  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 



HO SOYEU CAU

S6 trigu grfi th]u

TGn g6i ttrAu

TOn dg 6n

Ph6t hirnh ngi,y

Ban hirnh kdm theo Quy6t illnh

t 20220742611-00

:G6i thiu thu6c Biet dugc g5c ho{c tuong
duong tlidu tri
: Mua slm thu5c b6 sung nim2021'2022 fldn 3)

z 271712022

: /H/f IQO-BVQTP ngiy 27 th6ng7 n5m 2022

md'i thAu

"t f."Ung



so YTE TItANHpnO n0 crt vrn n
BpNHvryN eUANTANpHU

s6: I l)LLnn-BVQrp

TIIONG BAo MoI THAU

TCn BOn mdi thAu: Benh vign eu4n T6n phri

- TCn g6i thAu: G6i thAu thuiSc BiQt dugc g6c hodc tuong duong di6u tri
- T6n dg 6n: Mua sim thulSc b6 sung ndm2027-2OZz(lAn 3) cria B6nh viQn

quan Tan Phir

Ngu6n v5n mua sim: Ngu61 ng6n s6ch nhd nu6c;Ngu6n thu tu dich 
'pkh6m benh, chf,a !e4 vd ngu6n thuto co quan uao rriem".a-ioi iiil';;6"

- Hinh thirc lga chgn nhd thAu: Mua s8m trgc ti6p
- Phuong thric lya chgn nhi thAu: MQt giai dopn mot tfi h6 so.

- E6ng tiAn mua sim: VND

^^^^- Ihdj sj3ryn{t henh h6 so you cAu tt 09 gio 00 phrit ngdy 27 th6ng7 ndrn
2022 dcn 9 gio 00 phrit ngdy 09 th6ng8 n6m zozz (trong gio-narn chinh).

- Eia di6m ph6t hdnh h6 so y6u cAu:

Khoa Dugc Bgnh viQn eupn TAn phri

609-611 Au Co, p. phir Trung, e. T6n phri

EiQn thoai: 08.54088925 * 08.54069480

- Dia chi nhpn h6 so dC xu6t:

Khoa Duoc Benh viQn Qu4n TAn phir

609-6ll Au Co, P. Phir Trung, e. Tan pht

DiQn thopi: 08.54088924 - 08.54069480

- Thdi di6m d6ng thAu: 9 gio 00 phfrt ngey 09 thang g n6m 2022.
- Thdi di6m md thAu: 9 gio 30 phirt ngey 09 thring g ndm zo2z.
- Gi6 ban bO h6 so y6u cAu: 500.000 d6ng.

cO. Nc soa xA Hoa cnO NGHIA Wr NAM

Tdn Phu, ngdyfrthdngV ndm 2022

mdi thAu

Nguy6n Thanh Trulng



4 

 

 

                                                         MỤC LỤC 
 

          Mô tả tóm tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

          Từ ngữ viết tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

          Phần 1 – THỦ TỤC ĐẤU THẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

          Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

          Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

          Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

          Chương IV. Biểu mẫu dự thầu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 48 

          Phần 2 – YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 

          Chương V. Phạm vi cung cấp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

          Phần 3 – ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG. .  73 

          Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

          Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

          Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

          Phần 4 – PHỤ LỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 91 

          Phụ lục I: Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 91 

          Phụ lục II: Mẫu cam kết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 97 

          Phụ lục III: Danh mục thuốc yêu cầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 

          Phụ lục IV: Một số yêu cầu khi sắp xếp hồ sơ đề xuất . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

  

 
 



5 

 

MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất. 

Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ đề xuất, mở thầu, 

đánh giá hồ sơ đề xuất và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa 

đổi các quy định tại Chương này. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 

từng gói thầu.  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ đề xuất và đánh giá về năng 

lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu. 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành 

một phần nội dung của hồ sơ đề xuất. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP  

Chương V. Phạm vi cung cấp 

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp thuốc mà nhà thầu phải thực 

hiện; yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm 

thuốc (nếu có). 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của 

các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định 

tại Chương này. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều 

khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, 

bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của hợp đồng. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ 

phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo 

lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng 

thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.  

Phần 4. PHỤ LỤC 

Phụ lục I Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Phụ lục II Mẫu cam kết. 

Phụ lục III Danh mục thuốc yêu cầu gói thầu “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc 

hoặc tương đương điều trị”. 

Phụ lục IV Một số yêu cầu khi sắp xếp hồ sơ đề xuất 

 



6 

 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu và thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để 

lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm thuốc được mô tả 

trong Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.  

Thuật ngữ “thuốc” được hiểu bao gồm thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm y tế trừ sinh 

phẩm chẩn đoán invitro dùng cho các cơ sở y tế mà nhà thầu phải 

cung cấp cho chủ đầu tư theo hợp đồng. 

1.2. Tên gói thầu; số lượng, số hiệu các phần (trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập) thuộc gói thầu quy định tại BDL. 

Trường hợp gói thầu mua thuốc có nhiều mặt hàng thuốc, mỗi 

mặt hàng thuốc thuộc Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương 

đương điều trị hoặc mỗi mặt hàng thuốc thuộc một nhóm thuốc 

của Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

(theo quy định tại Điều 7, 8, 9 Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019) được coi là một phần độc lập của gói thầu. 

 1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại BDL. 

2. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói 

thầu được quy định tại BDL. 

3. Hành vi bị 

cấm 

3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào 

hoạt động đấu thầu. 

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu 

được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng 

thầu; 

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSĐX cho các bên 

tham dự thầu để một bên thắng thầu; 

c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp thuốc, không ký hợp đồng 

thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên 

không tham gia thỏa thuận. 

3.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, 

tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài 

chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ 

nào;  
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b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSĐX, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung 

thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;  

c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong 

HSĐX làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai 

sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm 

ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận 

hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về 

giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền 

về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. 

3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi 

sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình 

làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của 

Bên mời thầu, Chủ đầu tư; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSĐX đối với 

cùng một gói thầu; 

c) Tham gia đánh giá HSĐX đồng thời tham gia thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 

d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp 

tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, 

tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha 

mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con 

dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm thuốc do mình cung 

cấp dịch vụ tư vấn trước đó; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời 

hạn 12 tháng kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức 

mua sắm trực tiếp khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật 

đấu thầu số 43/2013/QH13; 
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h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ thuốc trong HSYC1; 

i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy 

định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định 

thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.  

3.7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá 

trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 

7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 

Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu 

thầu số 43/2013/QH13: 

a) Nội dung HSYC trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung HSĐX, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, 

các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSĐX trước khi công 

khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSĐX của Bên mời thầu và trả lời 

của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSĐX trước khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo 

thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan 

chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy 

định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng 

dấu mật theo quy định của pháp luật. 

3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi  

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc 

thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 

50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà 

thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; 

b) Chủ đầu tư chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc 

thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc 

thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng. 

3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa 

được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. 

4. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

4.1. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do cơ 

quan có thẩm quyền cấp với phạm vi kinh doanh là sản xuất thuốc 

hoặc bán buôn thuốc; 
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4.2. Hạch toán tài chính độc lập; 

4.3. 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;  

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL; 

4.5. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu 

thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

4.6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy 

định tại BDL. 

5. Tính hợp lệ 

của thuốc 

5.1. Thuốc dự thầu được coi là hợp lệ nếu được phép lưu hành 

hợp pháp tại Việt Nam, cụ thể: 

a) Thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt 

Nam. Trường hợp thuốc có giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép 

nhập khẩu hết hạn thì thực hiện theo Mục 5.3 CDNT. 

b) Thuốc tham dự thầu không bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Dược. 

c) Thuốc tham dự thầu không có thông báo thu hồi theo quy định 

tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc và Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, 

thuốc cổ truyền (trường hợp thu hồi một hoặc một số lô thuốc xác 

định thì các lô thuốc không bị thu hồi vẫn được phép lưu hành 

hợp pháp). 

5.2. Thuốc dự thầu vào gói thầu, nhóm thuốc phù hợp theo quy 

định tại HSYC. 

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của thuốc dự thầu theo quy định tại 

Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ thông tin về số giấy đăng ký 

lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu của thuốc, về tiêu chuẩn 

Thực hành tốt sản xuất thuốc của cơ sở sản xuất thuốc (hoặc các cơ 

sở tham gia sản xuất thuốc) và các tài liệu kèm theo để chứng minh 

tính hợp lệ của thuốc theo quy định tại BDL. 

5.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của thuốc dự thầu được phép 

làm rõ theo quy định tại Mục 25 CDNT. 

6. Nội dung 

của HSYC 

6.1. HSYC gồm có các Phần 1, 2, 3, 4 và cùng với tài liệu sửa đổi 

HSYC theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể 

bao gồm các nội dung sau đây: 
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Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX; 

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp: 

- Chương V. Phạm vi cung cấp. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

Phần 4. Phụ lục 

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành 

hoặc cung cấp không phải là một phần của HSYC. 

6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

hoàn chỉnh của HSYC, tài liệu giải thích làm rõ HSYC, biên bản 

hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSYC 

theo quy định tại Mục 8 CDNT nếu các tài liệu này không được 

cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được 

nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát 

hành sẽ có ý nghĩa quyết định. 

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, 

yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSYC để 

chuẩn bị lập HSĐX của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu 

theo yêu cầu của HSYC. 

7. Làm rõ 

HSYC 

7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn 

bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội 

nghị tiền đấu thầu (nếu có). Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị 

làm rõ HSYC của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 

một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn 

bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSYC. Bên mời thầu sẽ gửi 

văn bản làm rõ HSYC cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSYC và 

tất cả nhà thầu khác đã nhận HSYC từ Bên mời thầu, trong đó mô 

tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị 

làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì 

Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định 
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tại Mục 8 và Mục 21.2 CDNT. 

7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSYC mà các 

nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu 

ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSYC, gửi cho 

tất cả nhà thầu đã mua hoặc nhận HSYC từ Bên mời thầu. Trong 

trường hợp HSYC cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSYC 

như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu 

không phải là văn bản sửa đổi HSYC. Việc không tham gia hội 

nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu. 

8. Sửa đổi 

HSYC 

8.1. Việc sửa đổi HSYC được thực hiện trước thời điểm đóng 

thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSYC. 

8.2. Văn bản sửa đổi HSYC được coi là một phần của HSYC và 

phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận 

HSYC từ Bên mời thầu. 

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến các nhà thầu đã 

nhận HSYC từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. 

Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSĐX, 

Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo 

quy định tại Mục 21.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn 

bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng 

một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu 

điện, fax hoặc e-mail. 

9. Chi phí dự 

thầu 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và 

nộp HSĐX. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải 

chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu 

của nhà thầu. 

10. Ngôn ngữ 

của HSĐX 

HSĐX cũng như tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến HSĐX 

được trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng 

tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng 

Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể 

yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

11. Thành 

phần của 

HSĐX 

HSĐX bao gồm: 

11.1. Đơn dự thầu thuộc HSĐX theo quy định tại Mục 12 CDNT; 

11.2. Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh 

theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; 
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11.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT; 

11.4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy 

định tại Mục 4 CDNT; 

11.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự 

thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT; 

11.6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

theo quy định tại Mục 16 CDNT; 

11.7. Đề xuất về kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của 

thuốc và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 15 CDNT. 

11.8. Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 12 và Mục 13 CDNT. 

11.9. Các nội dung khác theo quy định tại BDL. 

12. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu  

Đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại 

Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 

13. Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu để thực 

hiện gói thầu theo yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm 

vi cung cấp. 

13.2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ các mặt hàng thuốc 

mà nhà thầu tham dự thầu trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự 

thầu, thành tiền cho từng mặt hàng nêu trong cột “Tên thuốc” theo 

các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.  

13.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực 

tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. 

Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức 

giảm giá vào các mặt hàng thuốc mà nhà thầu tham dự thầu cụ thể 

nêu trong cột “Tên thuốc”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm 

giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả mặt hàng thuốc mà 

nhà thầu tham dự thầu nêu trong cột “Tên thuốc”. Trường hợp có 

thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐX hoặc 

nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời 

điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện 

như quy định tại Mục 20.2 và Mục 20.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ 

được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSĐX và được 

mở đồng thời cùng HSĐX của nhà thầu. 

13.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện 

hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu của HSYC, trường 

hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu 
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nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó của nhà thầu theo quy định 

tại Mục 25 CDNT. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) theo suất thuế, mức phí, lệ phí quy định tại thời 

điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập 

như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều 

phần của gói thầu. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải 

nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo 

Mục 13.3 CDNT. 

13.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện số lượng của các mặt hàng 

thuốc nêu trong cột “Tên thuốc” chưa chính xác so với yêu cầu nêu 

tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu có thể thông 

báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần số 

lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được 

tính toán phần số lượng sai khác này vào giá dự thầu. 

14. Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

thuốc 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của thuốc so với yêu cầu của 

HSYC, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSĐX 

để chứng minh rằng thuốc mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu 

cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp.  

15.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của thuốc phải bao gồm một 

phần mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật thuốc, 

qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của thuốc so với các yêu cầu 

của HSYC.  

15.3. Các thông tin tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến mặt hàng 

thuốc do Bên mời thầu quy định tại Chương V – Phạm vi cung 

cấp chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế 

nhà thầu. 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu 

16.1. Nhà thầu phải ghi thông tin cần thiết vào các mẫu trong 

Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh 

nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu 

chuẩn đánh giá HSĐX. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài 

liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời 
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thầu.  

16.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 

nhà thầu nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL.  

17. Thời hạn có 

hiệu lực của 

HSĐX 

17.1. HSĐX phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định 

tại BDL. HSĐX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ 

không được tiếp tục xem xét, đánh giá.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực 

của HSĐX, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu 

lực của HSĐX, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng 

thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu 

lực của HSĐX sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu 

không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSĐX thì HSĐX của 

nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại 

bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không 

được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSĐX. Việc đề nghị 

gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được 

thể hiện bằng văn bản. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo 

lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp 

đặt cọc) như quy định tại Mục 18.2 CDNT. Trường hợp sử dụng 

thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 (a) hoặc 

Mẫu số 04 (b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình 

thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ 

bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSĐX được gia hạn hiệu 

lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm 

dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 

thầu theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm 

dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một 

thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì 

HSĐX của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của 

pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành 

viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên 
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chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành 

viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong 

trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên 

danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá 

trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của 

pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được 

hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại BDL. 

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu 

lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không 

đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc 

và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi 

cho Bên mời thầu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải 

tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, 

kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu 

được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau 

khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

18.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Nhà thầu rút HSĐX sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian 

có hiệu lực của HSĐX; 

b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu 

theo quy định tại điểm d Mục 40.1 CDNT; 

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định tại Mục 42 CDNT; 

d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo 

hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận 

HSĐX và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất 

khả kháng. 
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19. Quy cách 

HSĐX và chữ 

ký trong HSĐX 

 

19.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSĐX bao gồm: 1 bản gốc HSĐX, 

theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSĐX theo 

số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi 

rõ “BẢN GỐC HSĐX”, “BẢN CHỤP HSĐX”. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐX thì nhà thầu phải chuẩn bị 

1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại 

BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC 

HSĐX SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐX SỬA ĐỔI”, “BẢN 

GỐC HSĐX THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐX THAY THẾ”. 

19.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản 

gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản 

chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn 

cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản 

gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết 

quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu 

thì HSĐX của nhà thầu bị loại. 

19.3. Bản gốc của HSĐX phải được đánh máy hoặc viết bằng 

mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, 

thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX, bảng 

giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền 

hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải 

có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu 

hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh 

được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền 

của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSĐX. 

19.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký 

của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc 

thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. 

Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc 

về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh. 

19.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, 

những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ 

nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự 

thầu. 

20. Niêm 

phong và ghi 

bên ngoài 

20.1. Túi đựng HSĐX bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐX, 

bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT".  

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSĐX thì hồ sơ sửa 
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HSĐX đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng 

trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐX bên ngoài phải ghi rõ 

“HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY 

THẾ’. 

Các túi đựng: HSĐX; HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế, (nếu có) 

phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của 

nhà thầu. 

20.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định 

tại Mục 21.1 CDNT; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở 

thầu” theo quy định tại Mục 31.1 CDNT. 

20.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi 

nếu không tuân theo quy định của HSYC này như không niêm 

phong hoặc làm mất niêm phong HSĐX trong quá trình chuyển 

đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng 

HSĐX theo hướng dẫn quy định tại Mục 20.1 và Mục 20.2 

CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật 

thông tin của HSĐX nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định 

nêu trên. 

21. Thời điểm 

đóng thầu 

 

21.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX đến địa chỉ của Bên 

mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời 

điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận 

HSĐX của tất cả các nhà thầu nộp HSĐX trước thời điểm đóng 

thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc 

chưa nhận HSYC từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSYC 

thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá 

bán HSYC trước khi HSĐX được tiếp nhận. 

21.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách 

sửa đổi HSYC theo Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng 

thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời 

điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng 

thầu mới được gia hạn. 

22. HSĐX nộp 

muộn 

Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSĐX nào được nộp sau 

thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSĐX nào mà Bên mời thầu nhận 

được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, 

bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 
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23. Rút, thay 

thế và sửa đổi 

HSĐX  

23.1. Sau khi nộp HSĐX, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc 

rút HSĐX bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người 

đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi 

kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Hồ sơ sửa 

đổi hoặc thay thế HSĐX phải được gửi kèm với văn bản thông 

báo việc sửa đổi, thay thế và phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy 

định tại Mục 19 và Mục 20 CDNT, trên túi đựng văn bản thông 

báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSĐX” hoặc “THAY THẾ HSĐX” 

hoặc “RÚT HSĐX”. 

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo 

quy định tại Mục 21 CDNT. 

23.2. HSĐX mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 

23.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

23.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSĐX sau 

thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSĐX mà 

nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực 

đã gia hạn của HSĐX. 

24. Bảo mật 24.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSĐX và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho 

các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức 

đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin 

trong HSĐX của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin 

được công khai khi mở thầu. 

24.2. Trừ trường hợp làm rõ HSĐX theo quy định tại Mục 25 

CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp 

xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSĐX của 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời 

gian từ khi mở HSĐX cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

25. Làm rõ 

HSĐX 

25.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐX 

theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của 

Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng 

văn bản. Trường hợp HSĐX của nhà thầu thiếu tài liệu chứng 

minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Bên mời thầu 

yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách 

hợp lệ (của nhà thầu tại Mục 4 CDNT; của thuốc tại Mục 5 

CDNT), năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất 

về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSĐX của nhà thầu, việc làm rõ 
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phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà 

thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của 

HSĐX đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông 

báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm 

rõ HSĐX bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, 

theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

Nhà thầu được phép nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSĐX trong quá 

trình đánh giá HSĐX. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những 

tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ 

được coi như một phần của HSĐX. 

25.2. Việc làm rõ HSĐX giữa nhà thầu và Bên mời thầu được 

thực hiện thông qua văn bản. 

25.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp 

nhà thầu phát hiện HSĐX của mình thiếu các tài liệu chứng minh 

tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép 

gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp 

nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các 

tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được 

coi như một phần của HSĐX. Bên mời thầu phải thông báo bằng 

văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của 

nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo 

đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

25.4. Việc làm rõ HSĐX chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và 

nhà thầu có HSĐX cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSĐX được 

Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSĐX. Đối với các nội 

dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, 

năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá 

thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn 

bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên 

mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSĐX của nhà thầu theo 

HSĐX nộp trước thời điểm đóng thầu. 

25.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu 

cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với 

Bên mời thầu để làm rõ HSĐX. Nội dung làm rõ HSĐX phải 

được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSĐX trong trường 

hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 

26. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá 

HSĐX: 

26.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSYC;  
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nội dung 26.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế 

hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu 

nêu trong HSYC; 

26.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được 

một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu 

trong HSYC. 

27. Xác định 

tính đáp ứng 

của HSĐX 

27.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSĐX dựa trên 

nội dung của HSĐX theo quy định tại Mục 11 CDNT.  

27.2. HSĐX đáp ứng cơ bản là HSĐX đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong HSYC mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót 

nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ 

bản nghĩa là những điểm trong HSĐX mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm 

vi, chất lượng thuốc; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất 

với HSYC đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của 

nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị 

thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSĐX đáp ứng cơ bản yêu 

cầu của HSYC.  

27.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của 

HSĐX theo quy định tại Mục 15 và Mục 16 CDNT nhằm khẳng 

định rằng tất cả các yêu cầu của Phần II – Yêu cầu về phạm vi 

cung cấp đã được đáp ứng và HSĐX không có những sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

 27.4. Nếu HSĐX không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong 

HSYC thì HSĐX đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai 

khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSĐX đó 

nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSYC. 

28. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

28.1. Với điều kiện HSĐX đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong 

HSYC thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không 

phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong 

HSĐX. 

28.2. Với điều kiện HSĐX đáp ứng cơ bản HSYC, Bên mời thầu 

có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần 

thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không 

nghiêm trọng trong HSĐX liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 

Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các 

sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá 
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dự thầu. Nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu 

thì HSĐX của nhà thầu có thể sẽ bị loại. 

28.3. Với điều kiện HSĐX đáp ứng cơ bản HSYC, Bên mời thầu 

sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng 

được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa 

đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục 

đích so sánh các HSĐX. 

29.  Nhà thầu 

phụ  

 

29.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ 

trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 10 Chương 

IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm 

thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải 

chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách 

nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi 

đánh giá HSĐX của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSYC quy định 

được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính 

phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ). 

Trường hợp trong HSĐX, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử 

dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các 

công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính 

có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. 

Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc 

sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm 

hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định tại Mục 3 CDNT. 

29.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công 

việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu 

trong HSĐX; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách 

các nhà thầu phụ đã nêu trong HSĐX chỉ được thực hiện khi có lý 

do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử 

dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử 

dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong 

HSĐX mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi 

“chuyển nhượng thầu”. 

30. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu 

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng 

30.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp thuốc mà thuốc đó có 

chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

30.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá 
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HSĐX để so sánh, xếp hạng HSĐX: 

Thuốc chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được 

thuốc đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở 

lên trong giá thuốc. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của thuốc 

được tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của 

thuốc trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại 

bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có); 

- G: Là giá chào của thuốc trong HSĐX trừ đi giá trị thuế; 

- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của thuốc. D ≥ 25% thì 

thuốc đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này. 

30.3.Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

30.4. Trường hợp thuốc do các nhà thầu chào đều không thuộc 

đối tượng được hưởng ưu đãi thì không không tiến hành đánh giá 

và xác định giá trị ưu đãi. 

31. Mở thầu 31.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 22 và Mục 23 

CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông 

tin theo quy định tại Mục 31.3 CDNT của tất cả HSĐX đã nhận 

được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐX phải được tiến 

hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước 

sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và 

đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở thầu 

không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà 

thầu tham dự thầu. 

31.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSĐX thì 

trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi 

đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSĐX”, túi 

đựng HSĐX của nhà thầu có đề nghị rút HSĐX sẽ được giữ 

nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời 

thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSĐX và vẫn mở 

HSĐX tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSĐX” không 

kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp 

pháp của nhà thầu.  

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi 

đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ 

HSĐX”; HSĐX sẽ được thay bằng HSĐX thay thế tương ứng; túi 

đựng HSĐX ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả 
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lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐX sẽ không được thay thế nếu 

văn bản thông báo thay thế HSĐX không kèm theo tài liệu chứng 

minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu.  

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐX” thì 

văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các 

HSĐX sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho 

nhà thầu sửa đổi HSĐX nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐX 

không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại 

diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐX được mở và đọc 

tại buổi mở HSĐX mới được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

31.3. Việc mở HSĐX được thực hiện đối với từng HSĐX hoặc 

HSĐX thay thế (nếu có) theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và 

theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong sau đó mở các túi hồ sơ bên ngoài đề 

"HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI” (nếu có); 

b) Mở bản gốc HSĐX, HSĐX sửa đổi (nếu có) và đọc to, rõ tối 

thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của 

HSĐX, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu thuộc 

HSĐX, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo 

đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần 

thiết; 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn 

phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. 

Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới 

được tiếp tục xem xét và đánh giá;  

d) Đại diện của Bên mời thầu tham dự lễ mở thầu phải ký xác 

nhận vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐX, giấy uỷ quyền của 

người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thoả thuận 

liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu. Bên mời thầu không được 

loại bỏ bất kỳ HSĐX nào khi mở thầu, trừ các HSĐX nộp muộn 

theo quy định tại Mục 22 CDNT; 

31.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó bao 

gồm các thông tin quy định tại Mục 31.3 CDNT. Biên bản mở 

HSĐX phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các 

nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong 

biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. 

Biên bản mở HSĐX sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự 

thầu. 

32. Đánh giá 

HSĐX 

32.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong 

Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để 
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đánh giá các HSĐX. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí 

hay phương pháp đánh giá nào khác. 

32.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX: 

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX được thực 

hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá 

HSĐX; 

b) Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng 

lực và kinh nghiệm. 

32.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo 

tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn 

đánh giá HSĐX; 

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được 

xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. 

32.4. Đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá: 

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu 

chuẩn đánh giá HSĐX; 

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, 

đánh giá tiếp về giá theo quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương III 

– Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. 

32.5. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ 

nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà 

thầu thực hiện theo quy định tại BDL. 

32.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và 

cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 13.5 

CDNT thì việc đánh giá HSĐX thực hiện theo quy định tại Mục 5 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX tương ứng với phần 

tham dự thầu của nhà thầu. 

33. Thương 

thảo hợp đồng 

33.1. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, 

Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo 

hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá HSĐX; 

b) HSĐX và các tài liệu làm rõ HSĐX (nếu có) của nhà thầu; 

c) HSYC. 
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33.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã 

chào thầu theo đúng yêu cầu của HSYC; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá 

dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi 

giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá HSĐX và 

thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện, số lượng mời thầu nêu trong 

“Chương V – Phạm vi cung cấp” thiếu so với kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu đã được duyệt Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung 

số lượng thuốc còn thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường 

hợp trong HSĐX chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã 

phê duyệt đối với số lượng thuốc thiếu so với kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu đã phê duyệt hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt 

qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá 

đã phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường 

hợp trong HSĐX của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với 

phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số 

các HSĐX của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc 

lấy mức đơn giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt nếu 

chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật 

để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 

33.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc 

chưa phù hợp, thống nhất giữa HSYC và HSĐX; giữa các nội 

dung khác nhau trong HSĐX có thể dẫn đến các phát sinh, tranh 

chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình 

thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề 

xuất trong HSĐX (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi của 

nhà thầu; 

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết 

của gói thầu; 

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại 

Mục 28 CDNT; 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 
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33.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia 

thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều 

kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi 

tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp. 

33.5. Trường hợp thương thảo không thành công hoặc nhà thầu 

không có khả năng đáp ứng số lượng yêu cầu tại Hồ sơ yêu cầu, 

Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà 

thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo 

với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên 

mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo 

quy định tại điểm a Mục 38.1 CDNT. 

34. Điều kiện 

xét duyệt 

trúng thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây: 

34.1. Có HSĐX hợp lệ; 

34.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định 

tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX; 

34.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;  

34.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

34.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

34.6. Đối với mặt hàng thuốc trúng thầu phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây: 

a) Mặt hàng thuốc trúng thầu phải đáp ứng quy định về quản lý giá 

thuốc hiện hành: 

- Giá đề nghị trúng thầu của từng mặt hàng thuốc không được cao 

hơn giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người có thẩm 

quyền phê duyệt và không được cao hơn giá bán buôn kê khai 

hoặc kê khai lại đang còn hiệu lực do các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thuốc kê khai với cơ quan quản lý nhà nước. 

- Trường hợp phần trong gói thầu mà giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu 

chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp 

hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư xem xét, xử lý 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019; 

- Tuân thủ các quy định khác về quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc 

có liên quan. 

b) Mặt hàng thuốc trúng thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh 
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sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất hoặc giá đánh giá 

thấp nhất theo quy định, cụ thể: 

- Mặt hàng thuốc của nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu 

chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất hoặc giá 

đánh giá thấp nhất trong gói thầu và trong mỗi nhóm thuốc đối 

với Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị được 

xem xét đề nghị trúng thầu. 

c) Trường hợp giá đề nghị trúng thầu hoặc giá dự thầu sau sửa lỗi, 

hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) có giá bằng nhau 

hoặc giá đánh giá bằng nhau thì lựa chọn mặt hàng thuốc để xem 

xét đề nghị trúng thầu theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Chọn mặt hàng thuốc có chất lượng, hiệu quả đã sử dụng tại cơ 

sở y tế:  

+ Căn cứ vào hạn dùng của thuốc; 

+ Tình trạng vi phạm chất lượng thuốc (được cập nhật theo công 

bố trên trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý dược); 

+ Thuốc đã được sử dụng tại đơn vị. 

- Uy tín của nhà thầu trong cung ứng thuốc tại cơ sở y tế (được 

cập nhật theo công bố trên trang Thông tin điện tử của Cục Quản 

lý dược). 

35. Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

35.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi 

văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu 

tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa 

chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo 

Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu; 

b) Tên nhà thầu trúng thầu; 

c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu; 

d) Giá trúng thầu; 

đ) Loại hợp đồng;  

e) Thời gian thực hiện hợp đồng; 

g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà thầu. 

35.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 38.1 

CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải 

nêu rõ lý do hủy thầu. 
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35.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định 

tại Mục 35.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản 

hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 5 ngày 

làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời 

thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu. 

36. Thay đổi 

số lượng thuốc 

Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc 

giảm số lượng thuốc nêu trong Chương V - Phạm vi cung cấp với 

điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL 

và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, 

điều khoản khác của HSĐX và HSYC. 

37. Thông báo 

chấp thuận 

HSĐX và trao 

hợp đồng 

Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng, bao 

gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 

gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 14 

Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với 

điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện 

tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng là 

một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu 

không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 

HSĐX và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được 

nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 18.5 

CDNT. 

38. Hủy thầu 38.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau 

đây: 

a) Tất cả HSĐX vào phần không đáp ứng được các yêu cầu của 

phần tương ứng nêu trong HSYC; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSYC; 

c) HSĐX không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 

quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được 

lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án; 

d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, 

gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật 

vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

38.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu 

dẫn đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 38.1 

CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 
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38.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 38.1 CDNT, 

trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc 

giải tỏa bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp 

nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 38.1 CDNT. 

39.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng  

39.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được 

lựa chọn còn hiệu lực. 

39.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực 

hiện gói thầu. Nếu có dấu hiệu nhà thầu không đáp ứng số lượng tại 

Hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chứng minh có đủ số 

lượng thuốc đáp ứng số lượng tại hồ sơ mời thầu như yêu cầu bổ 

sung thẻ kho thể hiện xuất nhập tồn mặt hàng thuốc dự thầu và hoá 

đơn mua vào, bán ra tương ứng. 

Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu 

về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì Chủ 

đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với nhà 

thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng 

trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp 

đồng. 

39.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn 

thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói 

thầu theo đúng tiến độ. 

40. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng 

40.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải 

cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo 

lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu 

cầu như quy định tại Mục 6.1 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử 

dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 15 

Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ 

đầu tư chấp thuận. 

40.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng 

trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) 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. 

41. Giải quyết 

kiến nghị trong 

Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà 

thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa 
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đấu thầu chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người 

có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. 

Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy 

định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và 

Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

42. Theo dõi, 

giám sát quá 

trình lựa chọn 

nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của 

pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ 

chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy 

định tại BDL. 
1 Quy định này không áp dụng đối với gói thầu thuốc biệt dược gốc. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

CDNT 1.1 Tên Bên mời thầu: Bệnh viện quận Tân Phú 

CDNT 1.2 Tên gói thầu: “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều 

trị” 

Tên dự án: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3) của Bệnh 

viện quận Tân Phú 

Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: Mỗi phần là một loại 

thuốc, nhà thầu có thể tham dự một, nhiều hoặc tất cả các thuốc 

trong gói thầu 

CDNT 1.3 Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 

03/5/2023 

CDNT 2 Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước; Nguồn thu từ dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh 

toán; Nguồn thu hợp pháp khác. 

CDNT 4.4 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% 

với: 

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, 

phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

b) Bên mời thầu: Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, 

phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà 

thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một 

tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSYC: Không áp dụng 

+ Tư vấn đánh giá HSĐX; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Không áp dụng 

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 

trực tiếp quản lý với:  

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, 

phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

b) Bên mời thầu: Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, 

phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ 
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phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: không áp 

dụng 

CDNT 4.6 Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia: Có áp dụng 

CDNT 5.3 Tài liệu, thông tin chứng minh về tính hợp lệ của thuốc dự thầu: 

Nhà thầu liệt kê thông tin tên mặt hàng thuốc tham dự thầu, cơ sở 

tham gia sản xuất; số đăng ký lưu hành (hoặc số giấy phép nhập khẩu 

đối với thuốc chưa có số đăng ký) do Cục Quản lý Dược cấp và các 

thông tin khác có liên quan:  

- Nhà thầu ghi đầy đủ các thông tin theo quy định tại Mẫu số 05. Biểu 

giá dự thầu. 

- Các thông tin phải phù hợp với thông tin về thuốc đã được cấp số 

đăng ký (hoặc giấy phép nhập khẩu) được Cục Quản lý Dược công 

bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý (địa chỉ: 

http://www.dav.gov.vn). 

- Đối với trường hợp mặt hàng thuốc tham dự thầu có giấy đăng ký 

lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hết hạn hiệu lực hoặc hết thời 

hạn gia hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành trước thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh thuốc được sản 

xuất (đối với thuốc sản xuất tại Việt Nam) hoặc nhập khẩu (đối với 

thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam) trong thời hạn hiệu lực 

của giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc thời hạn 

gia hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành và đảm bảo đủ số lượng 

cung ứng theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu như yêu cầu bổ sung thẻ 

kho thể hiện xuất nhập tồn mặt hàng thuốc dự thầu và hóa đơn mua 

vào, bán ra tương ứng. 

- Đối với trường hợp giấy phép GMP hết hiệu lực trước thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh thuốc được 

sản xuất trong thời hạn hiệu lực của GMP và đảm bảo đủ số lượng 

cung ứng theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu như yêu cầu bổ sung thẻ 

kho thể hiện xuất nhập tồn mặt hàng thuốc dự thầu và hóa đơn mua 

vào, bán ra tương ứng. 

- Nhà thầu nộp bản chụp: Thông báo trúng thầu hoặc quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (kết quả của đấu thầu rộng rãi 

hoặc đấu thầu hạn chế) và Hợp đồng mua bán tương ứng với thông 

báo và quyết định phê duyệt trên có danh mục đính kèm. 

- Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê 

duyệt kết quả mua sắm trực tiếp của gói thầu này không được quá 

12 tháng. Quy định chi tiết tại Điểm d, Khoản 1, Điều 23 Thông tư 

http://www.dav.gov.vn/
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15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/07/2019. 

* Lưu ý: Các tài liệu do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu là bản 

chụp có đóng dấu xác nhận của nhà thầu đồng thời nhà thầu phải 

chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có 

yêu cầu của Bên mời thầu. Nếu không cung cấp hoặc thông tin trái 

với cam kết thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những 

thông tin sai khác. 

CDNT 7.1 Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSYC không 

muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.  

CDNT 8.3 Tài liệu sửa đổi HSYC sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà 

thầu đã nhận HSYC từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng 

thầu tối thiểu 03 ngày.  

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC không đáp ứng theo 

quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu 

tương ứng. 

CDNT 11.9 Nhà thầu phải nộp cùng với HSĐX các tài liệu sau đây: 

- Thông báo trúng thầu hoặc quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu và Hợp đồng của gói thầu tương tự trước đó. 

- USB chứa dữ liệu Biễu giá dự thầu và bỏ vào trong bộ gốc 

HSĐX 

CDNT 13.5 Các phần của gói thầu: theo danh mục thuốc yêu cầu năm 2022 “Gói 

thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị” (Phụ lục III), 

phân nhóm kỹ thuật theo qui định hiện hành của Bộ Y tế, mỗi thuốc 

là một phần của gói thầu.  

Mỗi phần là một loại thuốc và có yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu 

Nhà thầu có thể tham gia dự thầu vào một, nhiều hoặc tất cả các mặt 

hàng thuốc trong gói thầu.  

CDNT 16.2 Các tài liệu, thông tin để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của 

nhà thầu: 

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:  

Trong phạm vi kinh doanh phải ghi rõ sản xuất thuốc hoặc bán buôn 

thuốc.  

b) Thông tin về việc đáp ứng hoặc duy trì đáp ứng nguyên tắc, tiêu 

chuẩn thực hành tốt tùy theo từng loại hình kinh doanh:  

- GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc): Đối với cơ sở nhập khẩu trực 
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tiếp thuốc. 

- GDP (Thực hành tốt phân phối thuốc): Đối với cơ sở bán buôn 

thuốc. 

- GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc): Đối với cơ 

sở nuôi trồng dược liệu. 

- GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc): Đối với cơ sở sản xuất thuốc. 

Nhà thầu chỉ cần ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mẫu số 5 tại 

Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để phục vụ việc đánh giá về năng lực, 

kinh nghiệm của nhà thầu và Phụ lục 1 Phần 4 Phụ lục Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về kỹ thuật.  

Thông tin về việc đáp ứng và duy trì đáp ứng các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn thực hành tốt được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

c) Thông báo trúng thầu hoặc hoá đơn bán thuốc hoặc hợp đồng cung 

ứng thuốc cho các cơ sở y tế hoặc các tài liệu khác để chứng minh 

kinh nghiệm cung ứng thuốc để đánh giá theo quy định tại Phụ lục 1 

Phần 4 Phụ lục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; 

Các tài liệu do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu là bản chụp có 

đóng dấu xác nhận của nhà thầu đồng thời nhà thầu phải chuẩn bị sẵn 

sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của 

Bên mời thầu.  

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của HSĐX là: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

Hình thức bảo đảm dự thầu:  

- Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động 

hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc hoặc ký quỹ; 

Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu:  

- Bảo đảm dự thầu đã được tính trước cho từng mặt hàng, giá trị 

bảo đảm dự thầu phải ≥ tổng giá trị bảo đảm các mặt hàng dự 

thầu ở cột Giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu tại phụ lục III 

đính kèm HSYC. 

- Đồng tiền bảo đảm dự thầu: VND 

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày, kể từ ngày 

có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 18.4 Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 



36 

 

đảm dự thầu trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

CDNT 19.1 Số lượng bản chụp HSĐX là: 01 bản chụp. 

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐX thì nhà thầu phải nộp các bản 

chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, với số lượng bằng số lượng bản chụp 

HSĐX. 

CDNT 21.1 Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nhận và nộp HSĐX): 

- Nơi nhận: Khoa Dược Bệnh viện quận Tân Phú 

- Địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

Thời điểm đóng thầu là: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 8 năm 2022. 

CDNT 25.3 Thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ đến Bên mời thầu 

là: 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 30.3 Cách tính ưu đãi: Không áp dụng 

Áp dụng phương pháp giá thấp nhất: Thuốc không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự 

thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của 

thuốc đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. 

Nhà thầu phải tự chứng minh thuốc của mình thuộc đối tượng ưu đãi 

và chịu trách nhiệm về việc chứng minh của mình. 

CDNT 31.1 Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc: 09 giờ 30 phút, 

ngày 09 tháng 8 năm 2022, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như 

sau: 

- Phòng họp - Lầu 3, Bệnh viện quận Tân Phú 

- Địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh                        

CDNT 32.1 

 

Phương pháp đánh giá HSĐX là: 

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không 

đạt; 

b) Đánh giá về kỹ thuật: phương pháp đánh giá theo tiêu chí 

đạt/không đạt cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại 

Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. 

CDNT 32.5 Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp thứ nhất. 
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CDNT 34.5 Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) thấp nhất 

CDNT 

35.1 

Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

CDNT 36 

 

- Tỷ lệ tăng số lượng tối đa là: 0%; 

- Tỷ lệ giảm số lượng tối đa là: 0%. 

CDNT 41 Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: Bệnh viện quận Tân Phú 

(địa chỉ 609-611 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh) 

Số điện thoại: (028)54088925 

Số fax: (028)54067581 

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Người có thẩm quyền: Sở y tế thành 

phố Hồ Chí Minh, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, 

quận 1, TP.HCM. 

Số điện thoại: (028) 39309912 

Số fax: (028)39307035 

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng 

tư vấn: không áp dụng 

CDNT 42 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh) 

Số điện thoại: (028) 39309912 

Số fax: (028)39307035 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX: 

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐX, bao gồm hồ sơ về hành chính, 

pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu 

theo yêu cầu của HSYC, trong đó có: Đơn dự thầu thuộc HSĐX, thỏa thuận 

liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; 

đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc HSĐX theo quy định tại Mục 

11 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá 

trình đánh giá chi tiết HSĐX. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX: 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 

sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX;  

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu 

có) theo yêu cầu của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do 

đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu hoặc thành 

viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách 

nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh; 

c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề 

xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC;  

d) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không 

đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu; 

đ) Thời hạn hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 

CDNT; 

e) Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại 

Mục 18.3 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình 

thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức 
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tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị 

thụ hưởng) theo quy định tại Mục 18.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định 

bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý 

Séc đó theo quy định tại Mục 18.4 và Mục 18.5 CDNT; 

g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà 

thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường 

hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai 

hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham 

dự thầu; 

h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên 

danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội 

dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong 

liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; 

i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT. 

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh 

nghiệm.  

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng 

năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng 

thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành 

viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh 

không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là 

không đáp ứng yêu cầu. 

Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của 

nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với tổng các phần mà nhà thầu tham dự 

thầu trong gói thầu. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá 

HSĐX của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSYC quy định được phép sử dụng 

nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về 

năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ). 

Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Bảng tiêu 
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chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm dưới đây. Căn cứ vào quy mô, tính 

chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho 

phù hợp bảo đảm mục tiêu đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu 

quả kinh tế và không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu và quy định 

hiện hành có liên quan.  

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất 

cả các tiêu chuẩn đánh giá. 
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BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành 

viên liên 

danh 

Từng 

thành viên 

liên danh 

Tối 

thiểu 

một 

thành 

viên liên 

danh 

1 Năng lực tài chính 

1.1 Kết quả hoạt động 

tài chính 

Nộp báo cáo tài chính 02 

trong 3 năm (2019, 2020, 

2021) để cung cấp thông 

tin chứng minh tình hình 

tài chính lành mạnh của 

nhà thầu. 

Giá trị tài sản ròng của nhà 

thầu trong năm gần nhất 

(2020 hoặc 2021) phải 

dương. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không 

áp dụng 

Báo cáo tài chính 

và các tài liệu đính 

kèm: 

- Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh 

doanh; 

-  Báo cáo thuyết 

minh tài chính; 

- Bảng cân đối kế 

toán; 

- Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ; 

- Tờ khai quyết 

toán thuế.  
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành 

viên liên 

danh 

Từng 

thành viên 

liên danh 

Tối 

thiểu 

một 

thành 

viên liên 

danh 

1.2 Doanh thu từ hoạt 

động sản xuất, kinh 

doanh dược 

Doanh thu của ít nhất 01 

trong 03 năm gần đây 

(2019-2020-2021) phải đạt 

tối thiểu bằng Giá của 

phần trong gói thầu. [Tổng 

giá trị của các mặt hàng dự 

thầu ở cột Thành tiền của 

Phụ lục III Danh mục 

thuốc yêu cầu] 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu (tương 

đương với 

phần công 

việc đảm 

nhận) 

Không 

áp dụng 

Mẫu số 9 

và các tài liệu 

đính kèm 

1.3 Yêu cầu về nguồn 

lực tài chính cho gói 

thầu(4) 

Nhà thầu phải chứng minh 

có các tài sản có khả năng 

thanh khoản cao hoặc có 

khả năng tiếp cận với tài 

sản có khả năng thanh 

khoản cao sẵn có, các 

khoản tín dụng hoặc các 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Không 

áp dụng 

Mẫu số 10 

Mẫu số 11  

Không áp dụng 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành 

viên liên 

danh 

Từng 

thành viên 

liên danh 

Tối 

thiểu 

một 

thành 

viên liên 

danh 

nguồn tài chính khác 

(không kể các khoản tạm 

ứng thanh toán theo hợp 

đồng) để đáp ứng yêu cầu 

về nguồn lực tài chính thực 

hiện gói thầu với giá trị là     

[ghi số tiền]. 

2 Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung 

cấp thuốc tương tự 

Số lượng hợp đồng tương 

tự mà nhà thầu đã hoàn 

thành với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh) hoặc 

nhà thầu phụ trong vòng 

03 năm trở lại đây (2019, 

2020, 2021) (tính đến thời 

điểm đóng thầu): 01 hợp 

đồng tương tự 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu (tương 

đương với 

phần công 

việc đảm 

nhận) 

Không 

áp dụng 

Mẫu số 8b 
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Ghi chú: 

- Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của 

từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm 

nhiệm. 

- Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công 

cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các 

khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác 

mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. 

Hợp đồng cung cấp thuốc tương tự:  

- Nhà thầu được quyền cung cấp các hợp đồng cung cấp thuốc hoặc hóa đơn bán 

hàng kèm theo danh mục thuốc đã cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh hoặc các 

cơ sở kinh doanh thuốc để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp 

thuốc tương tự về quy mô với phần trong gói thầu mà nhà thầu tham dự.  

Lưu ý:  

+ Không bắt buộc nhà thầu chỉ được chứng minh bằng các hợp đồng cung cấp thuốc 

cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

+ Mặt hàng thuốc tại hợp đồng tương tự không bắt buộc là mặt hàng thuốc dự thầu. 

- Tương tự về quy mô: Được xác định bằng tổng các hợp đồng cung cấp thuốc tương 

tự tối thiểu bằng 70% giá trị các mặt hàng của các phần trong gói thầu mà nhà thầu 

tham dự.  

- Chứng minh hợp đồng tương tự bao gồm: 

1. Hợp đồng đính kèm danh mục 

2. Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn bán hàng kèm theo bảng kê chi tiết các 

hóa đơn. 

- Đối với quy định về số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự trong số năm quy 

định tại tiêu chí về Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc tương tự: nhà 

thầu được cung cấp các hợp đồng tương tự trong thời gian quy định tính đến thời 

điểm đóng thầu, không bắt buộc năm nào cũng phải có đủ số lượng các hợp đồng 

tương tự theo yêu cầu. 

Ví dụ: Hồ sơ yêu cầu yêu cầu “Số lượng hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn 

thành với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu 

phụ trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): 01 hợp đồng”. Nhà 

thầu được cung cấp đủ 01 hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu trong vòng 3 năm tính 

đến thời điểm đóng thầu.  

- Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 

hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 
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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.1. Phương pháp đánh giá: 

Việc đánh giá về kỹ thuật áp dụng phương pháp đạt/không đạt để đánh giá 

3.2. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: tại Phần 4 Phụ lục I bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về kỹ thuật ban hành kèm theo Hồ sơ yêu cầu này. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về giá: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu 

có); 

Bước 5. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 30 CDNT; 

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: 

HSĐX có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) và 

cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSĐX đáp ứng căn bản HSYC, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 

không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá 

dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát 

hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 

1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá dự 

thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là 

nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, 

nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu 

cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. 

b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu 

tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho 

số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành 

tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một 

nội dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống 

số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột 

thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định 

bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSYC thì giá trị sai khác đó là sai lệch 
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về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSYC; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng 

dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong 

trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu 

sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này 

làm cơ sở pháp lý; 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được 

cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương 

ứng trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so 

với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSĐX của 

nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc đó trong số các 

HSĐX của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐX của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về 

kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán 

được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 

gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐX 

của nhà thầu này; trường hợp HSĐX của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh 

sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá 

gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được 

thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của 

sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập 

Do gói thầu thuốc được chia thành nhiều phần độc lập theo quy định tại Mục 32.5 

CDNT thì thực hiện như sau: 

5.1. Trong HSYC phải nêu rõ: điều kiện chào thầu; biện pháp và giá trị bảo đảm dự 
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thầu cho từng phần; tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần để các 

nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình;  

5.2. Việc đánh giá HSĐX và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo 

đảm giá đề nghị trúng thầu của từng phần là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng 

phương pháp giá thấp nhất) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá 

gói thầu được duyệt; 

5.3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu 

tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC, Chủ 

đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 

gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng 

chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có 

nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm 

nguyên tắc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Mục này; 

5.4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có một hợp 

đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có 

nhiều hợp đồng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

 

Mẫu số 01(a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề 

xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng) 

Mẫu số 01(b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất 

giảm giá trong đơn dự thầu) 

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền 

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

Mẫu số 04(a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập 

Mẫu số 04(b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh 

Mẫu số 05. Biểu giá dự thầu 

Mẫu số 07(a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu 

Mẫu số 07(b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh 

Mẫu số 08(b). Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện 

Mẫu số 9. Tình hình tài chính của nhà thầu 
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          Mẫu số 01(a)        

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất 

giảm giá trong thư giảm giá riêng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chế] 

Ngày:       [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu:     [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu] 

Tên dự án:     [ghi tên dự án] 

Thư mời thầu số:   [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn 
 
 
Kính gửi:     [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu 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 thuốc Biệt dược gốc hoặc 

tương đương điều trị theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là        

[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự 

thầu kèm theo. 

Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 03/5/2023 (3). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đế xuất 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 thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi 

vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực. 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 40 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ 

yêu cầu. 

Hồ sơ đề xuất có hiệu lực trong thời gian 120 (4) ngày, kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2022 
(5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

......, ngày ........ tháng.......... năm........ 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6) 

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



50 
 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên 
của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐX, được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và 
phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, 
không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi 

cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập 
thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần 

mà nhà thầu tham dự thầu. 

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ 

thuật và tiến độ hoàn thành nêu trong HSĐX. 

(4) Ghi cụ thể số ngày có hiệu lực, không được ít hơn số ngày quy định tại Mục 17.1 

BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐX. được tính kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSYC. Từ thời điểm 

đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1BDL. 

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn 

dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường 

hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách 

nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không 

cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên 

danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường 

hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định 

các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký 

đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như 

đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà 

thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp 

phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi 

phạm Mục 3 CDNT. 
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Mẫu số 01(b) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) 

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu] 

Tên dự toán: [ghi tên dự toán] 

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn 

chế] 

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu 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 thuốc Biệt dược gốc hoặc 

tương đương điều trị theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là 

____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp 

giá dự thầu kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:___[ghi 

giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền].   

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:____[ ghi giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền](3). 

Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 03/5/2023 
(4). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất 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 thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các 

hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực. 

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại  Mục 40 – Chỉ dẫn nhà thầu 

trong hồ sơ yêu cầu. 

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian 120 (5)ngày, kể từ ngày 09 tháng 

8 năm 2022(6). 

 ....., ngày ........ tháng.......... năm........ 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7) 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông 

tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐX, được đại 

diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng 

chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự 

thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều 

phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự 

thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều 

công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá). 

(4) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề 

xuất về kỹ thuật và tiến độ hoàn thành nêu trong HSĐX. 

(5) Ghi cụ thể số ngày có hiệu lực, không được ít hơn số ngày quy định tại 

Mục 17.1 BDL.Thời gian có hiệu lực của HSĐX được tính kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSYC. Từ 

thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính 

là 1 ngày. 

(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1BDL. 

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp 

dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 

Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan 

có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo 

các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). 

Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành 

viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu 

số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho 

thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên 

danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng 

thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được 

chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là 

không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT. 
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Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____[ghi tên 

nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy 

quyền cho ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người 

được ủy quyền]thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu 

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc dự án Mua sắm 

thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3) của Bệnh viện quận Tân Phú do Bệnh 

viện quận Tân Phú tổ chức: 

[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề 

xuất về tài chính; 

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có); 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham 

gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ 

HSĐX hoặc văn bản đề nghị rút HSĐX, sửa đổi, thay thế HSĐX; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy 

quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi 

tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi 

ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền 

này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ 

____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

......,ngày...... tháng.......... 

năm........ 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu (nếu có)] 

......, ngày ........ tháng.......... năm........ 

 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời 

thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Việc ủy quyền của 

người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi 

nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người 

đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc 

nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu 

của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người 

được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. Người đại 

diện theo pháp luật của Nhà thầu có thể bổ sung thêm các nội dung ủy quyền 

khác. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với 

quá trình tham gia đấu thầu. 
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Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

______ , ngày   tháng   năm    

Gói thầu:  [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án:   [ghi tên dự án] 

Căn cứ (2) [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội]; 

Căn cứ(2) [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu __[ghi tên gói thầu] ngày __ tháng__ 

năm__[ngày được ghi trên HSYC]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:           

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Fax:             

E-mail:            

Tài khoản:            

Mã số thuế:            

Giấy ủy quyền số  ngày  ___tháng____năm___(trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với 

các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói 

thầu___[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan 

đến gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập 

hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng 

thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa 

vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối 

hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị 

xử lý như sau: 
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- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu___[ghi 

tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu 

liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề 

xuất về tài chính; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham 

dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ 

HSĐX hoặc văn bản đề nghị rút HSĐX, sửa đổi, thay thế HSĐX; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____[ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công 

việc theo bảng dưới đây (4): 

 

STT Tên 
Nội dung công 

việc đảm nhận 

Tỷ lệ % so với tổng 

giá dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 - ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

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

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 
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Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp 

đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] 

theo thông báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản, mỗi bên giữ___ bản, các bản thỏa 

thuận có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

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

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo 

mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp.Trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu 

của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm 

chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự 

thầu. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng 

mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm 

của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. 
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Mẫu số 04(a) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu 

bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án 

[ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu 

tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, 

bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ 

năm___(3). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, 

cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các 

khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi 

nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu 

rõ:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu 

lực của hồ sơ đề xuất; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định 

tại điểm d Mục 38.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ yêu cầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo 

hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong 

thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu 

hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 
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5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 40 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ yêu cầu. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực 

ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày 

sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

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

 

 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ 

chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam. 

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.  

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL. 
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Mẫu số 04(b) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu 

cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự 

án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu 

của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu 

tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, 

bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ 

năm___(4). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, 

cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các 

khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi 

nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu 

rõ:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu 

lực của hồ sơ đề xuất; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại 

điểm d Mục 38.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ yêu cầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo 

hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời 

hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã 

hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 40 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ yêu cầu. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 
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danh]vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự 

thầu theo quy định tại Mục 18.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ yêu cầu thì bảo đảm 

dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực 

ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày 

sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

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

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của 

tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam. Khuyến khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, 

trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một trong các quy định như: có 

giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là 

bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho 

Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này được coi là không hợp 

lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu 

thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên 

danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B 

+ C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà 

thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà 

thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”; trường hợp trong thỏa 

thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu 

B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  
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- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.  

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL. 
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Mẫu số 5 

BIỂU GIÁ DỰ THẦU 

Tên nhà thầu: 

Tiêu chuẩn thực hành tốt của nhà thầu(1): 

Tên gói thầu: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. 

STT 

STT 

trong 

HSYC 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất(2) 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Quy 

cách, 

Dạng 

bào chế, 

đường 

dùng 

SĐK 

hoặc Số 

GPNK(3

) 

Cơ sở 

sản 

xuất - 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính(4

) 

Giá 

bán 

buôn 

kê 

khai(

5) 

Đơn 

giá 

dự 

thầu 

Số 

lượng 

dự 

thầu 

Thành 

tiền 

Tên 

đơn 

vị/SYT 

đấu 

thầu 

Số 

QĐ 

công 

bố 

Ngày 

công 

bố 

kết 

quả 

trúng 

thầu 

Số 

lượng 

đã ký 

hợp 

đồng 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 
            

      

2 
            

      

… 
            

      

Ghi chú: 

1. Tiêu chuẩn thực hành tốt của nhà thầu: Ghi rõ các Giấy chứng nhận thực hành tốt (WHO-GMP, PIC/s-GMP, EU-GMP 

hoặc tương đương EU-GMP, GSP, GDP) mà nhà thầu được cấp. 

2. Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thì ghi “Tên thành phần của thuốc”. 

3. Giấy đăng ký lưu hành hoặc GPNK: Ghi rõ số giấy đăng ký lưu hành của thuốc hoặc số giấy phép nhập khẩu. 

4. Đơn vị tính: Tính theo đơn vị tính nhỏ nhất (viên, ống, lọ, tuýp, gói, chai…). 

5. Giá kê khai: Tính theo Đồng Việt Nam (VND), đã có thuế giá trị gia tăng (VAT). 
Cột (15) đến cột (19): Thông tin theo gói thầu tương tự trước đó mà nhà thầu sử dụng để chào mua sắm trực tiếp. 

Cột (20): Điền nội dung bao gồm Tuổi thọ của hàng hóa, Số thứ tự của hàng hóa trong gói thầu tương tự trước đó và ghi chú 

khác của nhà thầu. Ví dụ: Hàng hóa có hạn dùng 24 tháng và có số thứ tự trong thông báo trúng thầu của gói thầu tương tự 

trước đó là 10 thì ghi “HSD 24 tháng; STT 10”. 

                                               …..., ngày ........ tháng.......... năm........ 

                                               Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07(a) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU 

 

Ngày: _________________ 

Số hiệu và tên gói thầu: _________________ 

 

 

Tên nhà thầu:__ [ghi tên nhà thầu]  

Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh 

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng 

ký kinh doanh, hoạt động] 

Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty] 

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:__[tại nơi đăng ký] 

Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu 

Tên: _____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ email: ______________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược của cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu. 

.  ...., ngày ........ tháng.......... năm........  

  Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc 

   (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07(b) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA  

NHÀ THẦU LIÊN DANH(1) 

 

Ngày: _______________ 

Số hiệu và tên gói thầu: __________________ 

 

 

 

Tên nhà thầu liên danh: 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh: 

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh: 

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh: 

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký: 

Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh 

Tên: ____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ e-mail: _____________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược của cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức. 

....., ngày ........ tháng.......... năm........  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên 

danh phải kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08(b) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) 

Tên nhà thầu: ____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi  ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 

[ghi tổng giá hợp đồng 

bằng số tiền và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương____VND  

Trong trường hợp là 

thành viên trong liên 

danh hoặc nhà thầu 

phụ, ghi giá trị phần 

hợp đồng mà nhà thầu 

đảm nhiệm 

[ghi  phần 

trăm giá hợp 

đồng trong 

tổng giá hợp 

đồng] 

[ghi  số tiền 

và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương___ VND  

Tên dự án: [ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa 

chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

1. Loại thuốc [ghi thông tin phù hợp] 

2. Về giá trị [ghi số tiền bằng VND] 

 3. Về quy mô thực 

hiện 
[ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến 

các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các 

nội dung liên quan trong bảng trên...). 

....., ngày ........ tháng.......... năm........ 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

Ghi chú : (1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai 

theo Mẫu này.(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói 

thầu. 
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Mẫu số 9 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 
Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND] 

Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

 

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

 

Tổng doanh thu    

Doanh thu tối 

thiểu 01 năm từ 

hoạt động sản xuất 

kinh doanh thuốc(3) 

 

Lợi nhuận trước 

thuế 
   

Lợi nhuận sau thuế    

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản ngắn hạn    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    
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Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả 

thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất(4), 

như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là 

nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như 

công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên 

danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm 

theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai 

- Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Các tài liệu khác. 

…..., ngày ........ tháng.......... năm........ 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên 

danh phải kê khai theo Mẫu này. 

(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được 

quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. 

(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp. 
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     Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP 

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc 

Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc được Bên mời thầu đưa vào HSYC và 

phải bao gồm mô tả về các yêu cầu kỹ thuật mặt hàng thuốc sẽ được cung cấp 

cũng như tiến độ cung cấp.  

Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá 

theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.  

1. Phạm vi cung cấp thuốc và dịch vụ liên quan  

PHẠM VI CUNG CẤP THUỐC 

Bảng chi tiết danh mục thuốc mời thầu với số lượng, chủng loại yêu cầu và 

các mô tả, diễn giải chi tiết theo phụ lục IV đính kèm trong HSYC 

2. Biểu tiến độ cung cấp  

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP 

Thuốc được giao phải đầy đủ số lượng của HSYC, cung ứng đầy đủ và 

kịp thời số lượng hàng hóa trúng thầu theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện quận 

Tân Phú và theo đúng các thông tin, tiêu chuẩn như đã cung cấp trong hồ sơ đề 

xuất. 

Thuốc phải được giao theo từng đơn hàng của Bệnh viện quận Tân Phú 

trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện quận 

Tân Phú. 

Nhà thầu phải giao hàng theo quy định trong các hợp đồng mua bán thuốc 

ký kết với Bệnh viện quận Tân Phú. 

Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp thuốc theo thời hạn hợp đồng đã ký kết 

với Bệnh viện quận Tân Phú và có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc 

nhiều đợt khác nhau. 

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện quận Tân Phú. 

Địa chỉ: 02 cơ sở 

- Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ tại 609-611 Âu Cơ, phường Phú Trung 

quận Tân Phú, TP HCM. 

- Bệnh viện quận Tân Phú, địa chỉ tại 34 Trần Văn Giáp, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, TP HCM.  

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 
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- Tên gói thầu: “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị” 

- Tên dự án: Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3) của Bệnh viện 

quận Tân Phú 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện quận Tân Phú 

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện quận Tân Phú 

- Nội dung cung cấp chủ yếu: Theo danh mục thuốc yêu cầu đính kèm trong 

HSYC (Phụ lục III), phân nhóm kỹ thuật theo quy định theo Thông tư 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện quận Tân Phú (609-611 Âu Cơ, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).  

- Thời gian thực hiện gói thầu: Quý 3 năm 2022. 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước; Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; Nguồn thu hợp 

pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 03/5/2023 

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Thuốc phải đạt tiêu chuẩn chất lượng đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành.  

- Thuốc phải đúng yêu cầu theo danh mục mời thầu quy định tại Phần II: Yêu cầu 

về phạm vi cung cấp, Chương V: Phạm vi cung cấp. 

- Thông tin về tên mặt hàng thuốc tham dự thầu, số đăng ký lưu hành hoặc số 

giấy phép nhập khẩu đối với thuốc chưa có số đăng ký do Cục Quản lý dược cấp 

và các thông tin khác có liên quan.  

Nhà thầu ghi đầy đủ các thông tin theo quy định tại Mẫu số 05 của HSYC này. 

Các thông tin phải phù hợp với thông tin về thuốc đã được cấp số đăng ký hoặc 

giấy phép nhập khẩu được Cục Quản lý dược công bố trên trang thông tin điện tử 

của Cục Quản lý dược (địa chỉ: http://www.dav.gov.vn). 

2.3. Các yêu cầu khác 

Phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp: theo quy định tại Mục 1 Chương này. 

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

Nhà thầu phải thực hiện cam kết theo mẫu cam kết (Phụ lục II). 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
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Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: quy định chi tiết khi thương 

thảo hợp đồng.
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 BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP, TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA THUỐC 

                 Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

STT 
Tên hoạt 

chất 

 

Tên 

thuốc  

 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch 

Nhóm 

thuốc 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Giá trị 

bảo đảm 

dự thầu 

1            

2            

…            

 

Lưu ý: - Cột “Tiến độ cung cấp” nhà thầu chỉ cần ghi “Theo mẫu cam kết”. 

- Giá kế hoạch là Đơn giá ở Phụ lục III Danh mục thuốc yêu cầu. 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: theo Phụ lục III Danh mục thuốc yêu cầu.
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            Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau:  

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và nhà 

thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao 

gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu 

độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên 

trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề 

xuất trong HSĐX hoặc nhà thầu thực hiện các phần công 

việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX; ký Hợp 

đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc 

trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSĐX 

được Chủ đầu tư chấp thuận; 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê 

trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung 

nào của Hợp đồng; 

1.6. "Giá hợp đồng"là tổng số tiền ghi trong hợp đồng 

cho việc cung cấp thuốc và dịch vụ liên quan. Giá hợp 

đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí 

(nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương 

lịch; 

1.8. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ 

liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại 

Hợp đồng; 

1.9. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT. 

2. Thứ tự ưu tiên Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ 

tự ưu tiên sau đây: 

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2.2. Thư chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng; 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

2.4. ĐKCT; 

2.5. ĐKC; 

2.6. HSĐX và các văn bản làm rõ HSĐX của Nhà thầu; 
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2.7. HSYC và các tài liệu sửa đổi HSYC (nếu có); 

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT. 

3. Luật và ngôn 

ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của 

hợp đồng là tiếng Việt. 

4. Ủy quyền Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có 

thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình 

cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà 

thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã 

thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu. 

5. Thông báo 5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia 

liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, 

theo địa chỉ quy định tại ĐKCT. 

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể 

từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu 

trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

6. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ 

đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp 

thuận HSĐX và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy 

định tại ĐKCT. 

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại ĐKCT. 

7. Nhà thầu phụ 7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ 

trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để 

thực hiện một phần công việc nêu trong HSĐX. Việc sử 

dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư 

về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối 

với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.  

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các 

nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện 

khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp 

thuận. 

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các 

công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu 

phụ nêu trong HSĐX. 

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT. 

8. Giải quyết tranh 

chấp 

8.1. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các 

tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương 

lượng, hòa giải. 
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8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng 

thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại 

ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào 

cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết 

theo cơ chế được quy định tại ĐKCT.  

9. Phạm vi cung 

cấp 

Thuốc phải được cung cấp theo quy định tại Chương V - 

Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục bảng 

giá hợp đồng và là một bộ phận không tách rời của hợp 

đồng này, bao gồm các loại thuốc mà nhà thầu phải cung 

cấp cùng với đơn giá của các loại thuốc đó.  

10. Tiến độ cung 

cấp thuốc, lịch 

hoàn thành các 

dịch vụ liên quan 

(nếu có) và tài liệu 

chứng từ 

Tiến độ cung cấp thuốc và lịch hoàn thành các dịch vụ liên 

quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 

Chương V – Phạm vi cung cấp. Nhà thầu phải cung cấp các 

hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định 

tại ĐKCT. 

11. Trách nhiệm 

của Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ thuốc và các Dịch vụ liên 

quan (nếu có) trong Phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 

ĐKC và theo tiến độ cung cấp thuốc, lịch hoàn thành các 

dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC. 

12. Loại hợp đồng 

và giá hợp đồng 

12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT. 

12.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí 

để thực hiện hoàn thành việc cung cấp thuốc và dịch vụ 

liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên 

cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của 

gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về 

thuế, phí, lệ phí (nếu có).  

12.3. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá 

hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, 

bao gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục. 

13. Điều chỉnh giá 

hợp đồng và khối 

lượng hợp đồng 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực 

hiện theo quy định tại ĐKCT. 

14. Điều chỉnh 

thuế 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

15. Thanh toán 15.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được 

trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế 

tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra 
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phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi 

suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản 

vay thương mại bằng VND.  

15.2. Đồng tiền thanh toán là: VND. 

16. Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt 

hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi 

phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc mà 

nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư.  

17. Sử dụng các tài 

liệu và thông tin 

liên quan đến hợp 

đồng 

17.1. 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 cũng như đặc tính kỹ thuật, thông tin do Chủ 

đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra 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.  

17.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu 

tư, nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài 

liệu nào quy định tại Mục 17.1 ĐKC này vào mục đích 

khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng. 

17.3. Các tài liệu quy định tại Mục 17.1 ĐKC thuộc 

quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, 

nhà thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao 

gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ 

theo hợp đồng.  

18. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

chuẩn  

Thuốc được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải tuân 

theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập tại Mục 2 

Chương VI – Phạm vi cung cấp;  

19. Đóng gói thuốc Nhà thầu sẽ phải đóng gói thuốc đúng yêu cầu quy định 

tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển 

để chuyển thuốc từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng 

quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm thuốc không bị hư 

hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác 

động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng 

của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển 

như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ 

sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy 

định. 
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20. Bảo hiểm Thuốc cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy 

đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong 

quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo 

những nội dung được quy định tại ĐKCT. 

21. Vận chuyển và 

các dịch vụ phát 

sinh  

Yêu cầu về vận chuyển thuốc và các yêu cầu khác được 

quy định tại ĐKCT. 

22. Kiểm tra và 

thử nghiệm thuốc 

22.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền 

kiểm tra, thử nghiệm thuốc được cung cấp để khẳng định 

thuốc đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của 

hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành 

kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT. 

22.2. Bất kỳ thuốc nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà 

không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì 

Chủ đầu tư có quyền từ chối.  

23. Bồi thường 

thiệt hại  

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 

25ĐKC, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn 

bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã 

nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá 

hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá 

trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính 

cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác 

như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được 

thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy 

định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể 

xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 28 

ĐKC. 

24. Yêu cầu chất 

lượng và hạn sử 

dụng thuốc 

24.1. Nhà thầu bảo đảm rằng thuốc được cung cấp bảo 

đảm chất lượng theo tiêu chuẩn đã cấp phép lưu hành và 

bảo đảm còn hạn sử dụng, trừ khi có quy định khác nêu 

tại ĐKCT. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng 

thuốc được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các 

khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong 

quá trình sử dụng bình thường của thuốc. 

24.2. Yêu cầu về hạn sử dụng đối với thuốcquy định tại 

ĐKCT. 

25. Bất khả kháng  25.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là 

những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng 

lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo 



78 
 

loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, 

cách ly do kiểm dịch.  

25.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh 

hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo 

bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân 

gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác 

nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ 

chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do 

điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của 

Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp 

đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải 

tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc 

không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong 

trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho 

Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ 

phải gánh chịu. 

25.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do 

trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt 

hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện 

bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được 

giải quyết theo quy định tại Mục 8 ĐKC. 

26. Hiệu chỉnh, bổ 

sung hợp đồng 

26.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được 

thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

b) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

c) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

d) Thay đổi thuốc trúng thầu; 

đ) Các nội dung khác quy định tại ĐKCT. 

26.2. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để 

làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường 

hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng. 

27. Điều chỉnh tiến 

độ thực hiện hợp 

đồng  

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong 

trường hợp sau đây: 

27.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi 

phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng; 

27.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do 

yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 
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hợp đồng; 

27.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà 

không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên 

tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. 

Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo 

dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

27.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT. 

28. Chấm dứt hợp 

đồng  

28.1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng 

nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng 

như sau: 

a) Nhà thầu 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 Chủ 

đầu tư gia hạn; 

b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh 

lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập; 

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một 

trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu 

thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực 

hiện Hợp đồng; 

d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT. 

28.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực 

hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 

28.1 ĐKC thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 

cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực 

hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu 

vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm 

dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình 

thực hiện. 

28.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng 

theo quy định tại điểm b Mục 28.1 ĐKC, Chủ đầu tư 

không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt 

hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư 

được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

ĐKC 1.1 Chủ đầu tư là: Bệnh viện quận Tân Phú 

ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]. 

ĐKC 1.9 Địa điểm Dự án/Điểm giao hàng cuối cùng là: 

- Khoa Dược-Bệnh viện quận Tân Phú 

- Địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh.... 

ĐKC 2.8 Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2. Thư chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng; 

3. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

5. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

6. Điều kiện chung của hợp đồng; 

7. Hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà 

thầu trúng thầu (nếu có); 

8. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ yêu cầu (nếu 

có); 

9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

ĐKC 4 Chủ đầu tư có thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình cho người khác. 

ĐKC 5.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Người nhận: Bệnh viện quận Tân Phú 

Địa chỉ: 609-611 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.54088925 

Fax: (028) 54.067.581 

ĐKC 6.1 Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu cung cấp một 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do 

Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường 

hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức 

tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành thì phải là 

bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo 

Mẫu số 15 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng 
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- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% Giá hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi 

toàn bộ thuốc được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và 

thanh lý hợp đồng. 

ĐKC 6.2 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ 

ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

ĐKC 7.1 Danh sách nhà thầu phụ: không áp dụng. 

ĐKC 7.3 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: không áp dụng 

ĐKC 8.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu 

giải quyết tranh chấp. 

- Giải quyết tranh chấp: Khi phát sinh tranh chấp, bên yêu cầu 

giải quyết tranh chấp gửi văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp. 

Thời gian giải quyết tranh chấp là 30 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu 

giải quyết tranh chấp, nếu trong thời gian này hai bên không thỏa 

thuận được thì một trong các bên gửi đơn khiếu kiện giải quyết 

tranh chấp ra Tòa án Kinh tế - Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh để giải quyết, chi phí do bên có lỗi chịu. 

ĐKC 10 Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc 

vận chuyển thuốc: Hóa đơn thuốc, Phiếu kiểm nghiệm cho từng 

lô hàng theo quy định, Biên bản giao nhận. 

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước 

khi thuốc đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm 

về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này. 

Nhà thầu cam kết phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng đạt yêu 

cầu chất lượng theo đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt 

ĐKC 12 Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. 

ĐKC 13.1 Giá hợp đồng: ___ [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư 

chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng]. 

ĐKC 14 Điều chỉnh thuế: không được phép 
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ĐKC 15.1 - Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Điều kiện thanh toán: Thuốc y tế được xem là đủ điều kiện thanh 

toán khi đã được giao cho bên mua, được kiểm tra đạt chất lượng 

và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. 

- Thời hạn thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo đúng qui định của pháp luật. Đồng 

thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy 

định của pháp luật. (Khi phía Bệnh viện nhận đầy đủ hóa đơn, mẫu 

số 08a, biên bản nghiệm thu theo từng tháng…, giấy ủy quyền 

đúng mẫu và chứng từ hợp lệ) 

ĐKC 19 Đóng gói thuốc: Thuốc phải được đóng gói, bao bì cẩn thận trước 

khi giao hàng 

ĐKC 20 Nội dung bảo hiểm: Nhà thầu có thể mua bảo hiểm thuốc y tế 

cung cấp theo hợp đồng bằng đồng tiền có thể tự do chuyển đổi 

để được bảo hiểm đầy đủ, bù đắp những mất mát, tổn thất bất 

thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao 

hàng. 

ĐKC 21 Yêu cầu về vận chuyển thuốc: 

- Thuốc y tế phải được giao tại kho của Khoa Dược – Bệnh viện 

quận Tân Phú,  

- Thuốc phải đảm bảo điều kiện bảo quản trong quá trình vận 

chuyển theo quy định hiện hành; giao nhận tại Kho khoa Dược 

của Bệnh viện quận Tân Phú 

- Các yêu cầu khác: sẽ qui định chi tiết khi thương thảo hợp đồng  

ĐKC 22.1 Kiểm tra, thử nghiệm thuốc: 

 - Tất cả các mặt hàng thuốc y tế do nhà thầu cung cấp theo hợp 

đồng mua bán thuốc với bệnh viện phải được kiểm tra trước khi 

đưa vào sử dụng. 

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng 

loại, số lượng, chất lượng theo đúng các quy định về chuyên môn 

dược và các yêu cầu liên quan đến đặc tính kỹ thuật của thuốc nêu 

trong hợp đồng. 

- Địa điểm: Kho của bên mua. 

- Cách thức tiến hành kiểm tra: theo quy định về kiểm nhập thuốc 

hiện hành. 

- Xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử 
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nghiệm: Nhà thầu thu hồi hàng hóa và chịu mọi chi phí liên quan. 

Giao hàng hóa khác sau khi kiểm tra, thử nghiệm đạt yêu cầu. 

Mọi chi phí phát sinh nhà thầu phải chịu. 

ĐKC 23 Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: 100%  

Mức khấu trừ: 0,1% giá trị trúng thầu bị vi phạm cho mỗi ngày 

chậm tiến độ. Mức khấu trừ tối đa: 8% giá trị trúng thầu bị vi 

phạm 

ĐKC 24.1 Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với thuốc: sẽ quy định chi tiết 

khi thương thảo hợp đồng 

ĐKC 24.2 Yêu cầu về chất lượng và hạn sử dụng: 

 - Đảm bảo còn hạn sử dụng: Hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng 

thầu tính từ thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo 

đảm tối thiểu còn 06 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 02 năm 

trở lên; 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 đến dưới 02 

năm; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. 

 - Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh, thuốc kém 

chất lượng, phản ứng có hại của thuốc phát sinh trong quá trình sử 

dụng thuốc:  

+ Chủ đầu tư hoặc bên mua thông báo cho Nhà thầu về các hư 

hỏng, khuyết tật, thuốc kém chất lượng, phản ứng có hại của 

thuốc phát sinh;  

+ Nhà thầu phải tiến hành khắc phục thuốc kém chất lượng, phản 

ứng có hại của thuốc sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư 

hoặc bên mua trong vòng 48 giờ; Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi 

phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật, thuốc kém chất 

lượng, phản ứng có hại của thuốc. 

ĐKC 26.1 

(d) 

1. Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: Trường 

hợp thuốc dự thầu có thay đổi trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

hoặc cung ứng thuốc trúng thầu nhưng thuốc thay thế chưa được 

chào trong hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư được xem xét để nhà thầu 

thay thế thuốc theo quy định tại Khoản 6 Điều 37 của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019. 

2. Trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế cao hơn 

so với số lượng trúng thầu trong hợp đồng: áp dụng theo Khoản 5 

Điều 37 Thông tư 15/2019/TT-BYT. 

ĐKC 27.4 Các trường hợp khác: quy định chi tiết khi thương thảo hợp đồng. 

ĐKC 28.1 

(d) 

Các hành vi khác: quy định chi tiết khi thương thảo hợp đồng. 
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Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở 

thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo 

lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau 

khi được trao hợp đồng.  

Mẫu số 13. Thư chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng. 

Mẫu số 14. Hợp đồng (áp dụng đối với các cơ sở y tế). 

Mẫu số 15. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 13 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà 

thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ đề xuất và trao hợp đồng 

Căn cứ Quyết định số__ ngày___tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ 

đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu:__ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây 

gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ đề xuất và 

trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường 

hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được 

lựa chọn] với giá hợp đồng là: ____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là: ___[ghi thời gian 

thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng 

với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:__ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa 

điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]; 

- Thời gian ký kết hợp đồng: ___ [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm 

[ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 

15 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ yêu cầu với số tiền ____ và thời gian 

hiệu lực____ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 

ĐKCT của HSYC]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong 

đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ 

sơ yêu cầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong 

trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện 

gói thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1)mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và 

không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

....., ngày ........  tháng.......... năm........ 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

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

Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu.  
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         Mẫu số 14 

HỢP ĐỒNG (1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 

- Căn cứ (2) ___(Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội); 

- Căn cứ (2))____(Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội); 

- 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 Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo 

chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của 

Bên mời thầu; 

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà 

thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

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 [ghi tên chủ đầu tư]: ____________________________________  

Địa chỉ: ___________________________________________________________  

Điện thoại: ________________________________________________________  

Fax: _____________________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________________  

Tài khoản: ________________________________________________________  

Mã số thuế: ________________________________________________________  

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: ________________________________________________________  
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Fax: _____________________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________________  

Tài khoản: ________________________________________________________  

Mã số thuế: ________________________________________________________  

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________  

Chức vụ: __________________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp 

được ủy quyền). 

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

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các thuốc được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

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 Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục 

khác); 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

5. Điều kiện chung của hợp đồng; 

6. Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu 

(nếu có); 

7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A(3) 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của 

hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng 

cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều 

kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp Bên A chậm thanh toán 

so với thời hạn quy định tại Hợp đồng, Bên A sẽ phải chịu mức lãi suất Ngân 

hàng Nhà nước tương ứng với số ngày chậm thanh toán. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B(3) 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại thuốc 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. 
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Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng:       [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

2. Phương thức thanh toán:      [ghi phương thức thanh toán theo quy định tại 

Mục 16.1 Điều kiện cụ thể của hợp đồng của hồ sơ yêu cầu]. 

3. Trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế cao hơn so với số 

lượng trúng thầu trong hợp đồng: áp dụng theo Khoản 5 Điều 37 Thông tư 

15/2019/TT-BYT. 

Điều 6. Loại hợp đồng: trọn gói 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [ghi thời gian thực hiện hợp đồng 

phù hợp với quy định tại Mục 10 ĐKC, HSĐX và kết quả thương thảo, hoàn thiện 

hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng   

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật 

định. 

Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, các bộ 

hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ    

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có 

sự khác biệt so với ĐKCT. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Hợp đồng phải quy định rõ các điều khoản về trách nhiệm giữa nhà thầu và cơ 

sở y tế về việc không giao hàng đúng tiến độ, số lượng và việc thanh toán không 

đúng hạn, sử dụng thuốc không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 37 Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 theo hợp đồng đã ký kết giữa nhà thầu và cơ sở y 

tế.] 
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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 nêu trong HSYC, HSĐX và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương 

thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc. Giá (thành tiền) cho từng hạng 

mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về 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  

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

STT Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ, hàm 

lượng 

Dạng 

bào chế, 

đường 

dùng 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc  

GPNK  

Cơ sở 

sản 

xuất - 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền  

(có 

VAT) 

1             

2             

3             

…             

Tổng cộng giá hợp đồng 

(Kết chuyển sang Điều 5 hợp 

đồng) 

  

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

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

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

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



90 
 

 Mẫu số 15 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi: _____[ghi tên cơ sở y tế ký hợp đồng] 

(sau đây gọi là Chủ đầu tư) 

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 thuốc cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2) 

Theo quy định trong HSYC (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu 

tư 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] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng 

lãnh thổ] 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 Mục 6.1 ĐKCT của HSYC]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô 

điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư 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 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 ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. 

(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 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 Mục 6.1 ĐKCT. 
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Phần 4. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I: BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

 

 

1. KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX 

 

HSĐX của Nhà thầu: ............................................................................................. 

Tên gói thầu: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

 

                                                                       

 

 

 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

Có Không có 

1 
Có 01 bản gốc và 01 bản chụp 

HSĐX  

  

2 Đơn dự thầu (Mẫu 01a/01b)   

3 
Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu 

(nếu có) Mẫu 02 

  

4 

Thỏa thuận liên danh (đối với 

nhà thầu liên danh) (nếu có) Mẫu 

03 

  

5 Bảo đảm dự thầu Mẫu 04a/04b 
  

6 

Tài liệu chứng minh tư cách hợp 

lệ của Nhà thầu: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc do cơ quan có 

thẩm quyền cấp với phạm vi 

kinh doanh là sản xuất thuốc 

hoặc bán buôn thuốc. 

- Có bản cam kết. 

  

7 
Tài liệu chứng minh năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu 
  

8 
Sự thống nhất nội dung giữa bản 

gốc và bản chụp 
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2. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 

sau đây: 

HSĐX của nhà thầu:...............................................................................................  

ST

T 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Có bản gốc HSĐX  
 

 
 

2 Có đơn dự thầu (Mẫu 01a/01b) 
 

 
 

3 

Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ 

ngày ký hợp đồng đến hết ngày 

03/5/2023 

  

4 

Thời hạn có hiệu lực của HSĐX là 120 

ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu 

09/8/2022 
  

5 

Có bảo đảm dự thầu Mẫu 04a/04b: 

- Giá trị 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu: 150 ngày kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu (09/8/2022) 

  

6 

Tư cách hợp lệ của nhà thầu:   

Theo quy định tại Mục 4 CDNT. 

4.1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc do cơ quan có thẩm quyền 

cấp còn hiệu lực với phạm vi kinh 

doanh là sản xuất thuốc hoặc bán buôn 

thuốc. 

4.2. Hạch toán tài chính độc lập. 

4.3. 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 

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 

theo quy định tại BDL. 

4.5. Không đang trong thời gian bị cấm 

tham gia hoạt động đấu thầu theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu.  
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Ghi chú: Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và 

kinh nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mục 4.2 đến 4.5 thể hiện trong bảng 

cam kết phụ lục II) 

4.6 Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia theo quy định tại BDL. 
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3. ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

        Hồ sơ đề xuất được đánh giá là: “Đạt” khi đáp ứng đủ 03 nội dung sau đây: 

Ghi chú: Nhà thầu đạt về năng lực và kinh nghiệm được xem xét, đánh giá tiếp 

về kỹ thuật và giá. 

 

 

 

 

 

 

ST

T 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 

Kết quả hoạt động tài chính:  

- Nộp báo cáo tài chính 02 trong 3 

năm (2019, 2020, 2021) để cung cấp 

thông tin chứng minh tình hình tài 

chính lành mạnh của nhà thầu. 

- Giá trị tài sản ròng của nhà thầu 

trong năm gần nhất (2020 hoặc 2021) 

phải dương. 

 

 
 

2 

Doanh thu từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh dược: Doanh thu của ít 

nhất 01 trong 03 năm gần đây 

(2019-2020-2021) phải đạt tối 

thiểu bằng Giá của phần trong gói 

thầu. [Tổng giá trị của các mặt 

hàng dự thầu ở cột Thành tiền của 

Phụ lục III Danh mục thuốc yêu 

cầu] (mẫu số 09) 

 

 
 

3 

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng 

cung cấp thuốc tương tự: 

- Hợp đồng đính kèm danh mục 

- Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc 

hóa đơn bán hàng kèm theo bảng 

kê chi tiết các hóa đơn. 

 (01 hợp đồng) mẫu 8b 
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               4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT VÀ GIÁ 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 

thuật và giá. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các 

tiêu chí đều được đánh giá là đạt.  

MỤC Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

 Tiêu chuẩn kỹ thuật của 

thuốc và đơn giá 

ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

1 

Thuốc dự thầu phù hợp với kế 

hoạch (Nhóm thuốc, tên thành 

phần; hàm lượng/nồng độ; 

dạng bào chế; dạng trình bày) 

Đúng theo danh mục 

hàng hóa yêu cầu 

Không đúng theo 

danh mục hàng hóa 

yêu cầu 

    2 

Thuốc dự thầu phù hợp với 

thông tin trên GPLH hoặc 

GPNK 

Thuốc dự thầu phù 

hợp với thông tin 

trên GPLH hoặc 

GPNK 

Thuốc dự thầu không 

phù hợp với thông tin 

trên GPLH hoặc 

GPNK 

    3 

Thuốc dự thầu phù hợp với 

thông tin trong gói thầu tương 

tự trước đó 

Thuốc dự thầu phù 

hợp với thông tin 

trong gói thầu tương 

tự trước đó 

Thuốc dự thầu không 

phù hợp với thông tin 

trong gói thầu tương 

tự trước đó 

 

4 

Thuốc dự thầu có GPLH hoặc 

GPNK còn hiệu lực hoặc có tài 

liệu chứng minh đảm bảo đủ số 

lượng cung ứng theo quy định 

tại CDNT 5.3 trong BDL  

Thuốc dự thầu có 

GPLH hoặc GPNK 

còn hiệu lực hoặc có 

tài liệu chứng minh 

đảm bảo đủ số lượng 

cung ứng theo quy 

định tại CDNT 5.3 

trong BDL 

Thuốc dự thầu có 

GPLH hoặc GPNK 

hết hiệu lực và không 

có tài liệu chứng 

minh đảm bảo đủ số 

lượng cung ứng theo 

quy định tại CDNT 

5.3 trong BDL 

 

 

5 

Thông báo trúng thầu hoặc 

quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu (kết quả 

của đấu thầu rộng rãi hoặc 

đấu thầu hạn chế) và Hợp 

đồng mua bán tương ứng với 

thông báo trúng thầu hoặc 

quyết định phê duyệt trên có 

danh mục thuốc đính kèm. 

Thời hạn từ khi ký 

hợp đồng của gói 

thầu trước đó đến 

ngày phê duyệt kết 

quả mua sắm trực 

tiếp của gói thầu 

này không được quá 

12 tháng 

Thời hạn từ khi ký 

hợp đồng của gói 

thầu trước đó đến 

ngày phê duyệt kết 

quả mua sắm trực 

tiếp của gói thầu này 

vượt quá 12 tháng 
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    6 

Giá chào trong HSĐX là đơn 

giá đã có thuế VAT và được 

tính bằng đồng Việt Nam 

≤ (nhỏ hơn hoặc 

bằng) đơn giá trong 

hợp đồng đã ký 

trước đó và ≤ đơn 

giá kế hoạch 

> (lớn hơn) đơn giá 

trong hợp đồng đã ký 

trước đó hoặc lớn 

hơn đơn giá kế hoạch 

7 

Số lượng hàng hóa đề xuất so 

với số lượng trúng thầu trong 

hợp đồng đã ký trước đó 

< (nhỏ hơn) số lượng 

hàng hóa trúng thầu 

x 130% 

Lớn hơn hoặc bằng 

số lượng hàng hóa 

trúng thầu x 130% 

8 

Số lượng hàng hóa đề xuất so 

với hồ sơ yêu cầu (Phụ lục III: 

Danh mục thuốc yêu cầu) 

- Bằng số lượng     

hàng hóa trong hồ sơ 

yêu cầu 

- Có sai lệch thiếu 

không quá 10% 

- Lớn hơn số lượng 

hàng hóa trong hồ sơ 

yêu cầu 

- Có sai lệch thiếu 

nhiều hơn 10% 

Đánh 

giá Đáp ứng đạt 
Đạt cả 8 nội dung 

1,2,3,4,5,6,7,8 
 

 

Không đáp ứng đạt  

Không đạt 1 trong 8 

nội dung 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Phụ lục II: MẪU CAM KẾT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT  

THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT (1) 

 

Kính gửi:  Bệnh viện quận Tân Phú 

Sau khi nghiên cứu HSYC của: “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc 

tương đương điều trị” do Bệnh viện quận Tân Phú làm bên mời thầu. 

Chúng tôi,[ghi tên nhà thầu],cam kết các nội dung như sau: 

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. Độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu, thẩm định hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ đề xuất; thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

5. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước đến hết năm tài 

chính 2020 hoặc 2021. 

6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo đúng qui định. 

7. Các tài liệu trong hồ sơ đề xuất này đều chính xác, (kể cả tài liệu nộp 

thừa) nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSĐX xem như 

không hợp lệ; 

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ và hợp pháp của tất cả 

các tài liệu cung cấp trong HSĐX. 

9. Đảm bảo đáp ứng về yêu cầu về phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp:  

+ Đảm bảo dự thầu đầy đủ số lượng của HSYC, cung ứng đầy đủ và kịp 

thời số lượng hàng hóa trúng thầu theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện 

quận Tân Phú và theo đúng các thông tin, tiêu chuẩn như đã cung cấp 

trong hồ sơ dự thầu. 

+ Đảm bảo đáp ứng về thời hạn giao hàng: Thời hạn giao hàng là 24 giờ 

kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện quận Tân Phú. 
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+ Đảm bảo đáp ứng về yêu cầu vận chuyển đến địa điểm cung cấp: Đảm 

bảo giao hàng theo quy định trong các hợp đồng mua bán thuốc ký kết 

với Bệnh viện quận Tân Phú. 

+ Đảm bảo đáp ứng về thời hạn hợp đồng: đảm bảo cung cấp thuốc y tế 

theo thời hạn hợp đồng đã ký kết với Bệnh viện quận Tân Phú và có thể 

được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau.  

10. Đảm bảo đáp ứng về yêu cầu bảo hành: Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa 

bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh 

viện quận Tân Phú. 

11. Hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính từ thời điểm thuốc cung 

ứng cho cơ sở y tế bảo đảm tối thiểu còn 06 tháng đối với thuốc có hạn 

dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 đến 

dưới 02 năm; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. 

12. Giá thuốc trúng thầu không vượt giá bán buôn kê khai/kê khai lại của 

thuốc và được niêm yết giá trên trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý 

Dược. Trường hợp giá bán buôn kê khai/kê khai lại của thuốc chưa được 

niêm yết giá trên trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu về việc kê khai, kê khai lại trong HSĐX. Đến thời 

điểm thực hiện hợp đồng, nếu giá bán buôn kê khai/kê khai lại chưa được 

niêm yết giá trên trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, Bệnh 

viện sẽ không mua sắm thuốc do nhà thầu cung ứng cho đến khi giá bán 

buôn kê khai/kê khai lại được niêm yết giá trên trang Thông tin điện tử 

của Cục Quản lý Dược. 

13.  Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc 

gia. 

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

trên. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

     [ký tên và đóng dấu] 
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Phụ lục III: DANH MỤC THUỐC YÊU CẦU 

GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ 

THUỘC DỰ ÁN: MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 3) CỦA BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ 

 

STT 
Tên thành 

phần  
Tên thuốc 

 

Nồng độ/ 

Hàm 

lượng 

 

Dạng 

bào chế 
Dạng 

trình bày 

 

Đường 

dùng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch 
Thành tiền 

Bảo đảm dự 

thầu 

1 
Acid 

Fusidic 

Fucidin hoặc 

tương đương 

điều trị 

2% Kem 
Tuýp 

15g 

Dùng 

Ngoài 
Tuýp 2.700 75.075 202.702.500 2.027.025 

2 Albendazole 

Zentel 200mg 

hoặc tương 

đương điều trị 

200mg 

Viên 

nén bao 

phim 

  Uống Viên 1.200 5.600 6.720.000 67.200 

3 Budesonide 

Rhinocort 

aqua hoặc 

tương đương 

điều trị 

64 

mcg/liều 

Hỗn 

dịch xịt 

mũi 

Chai/ống 

xịt mũi 

chứa 

120 liều 

Hô Hấp Chai/ống 500 203.522 101.761.000 1.017.610 

4 Etoricoxib 

Arcoxia 60mg 

hoặc tương 

đương điều trị 

60 mg 

Viên 

nén bao 

phim 

  Uống Viên 10.000 14.222 142.220.000 1.422.200 

5 
Tixocortol 

pivalate 

Pivalone 1% 

hoặc tương 

đương điều trị 

1% 

Hỗn 

dịch xịt 

mũi 

Lọ 10ml 
Nhỏ 

Mũi 
Lọ 500 46.192 23.096.000 230.960 
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Phụ lục IV: MỘT SỐ YÊU CẦU KHI SẮP XẾP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

Hồ sơ đề xuất được sắp xếp theo thứ tự sau đây: 

Mục lục 

I. Hồ Sơ Nhà Thầu 

1. Mẫu số 01(a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề 

xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng) 

2. Mẫu số 01(b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất 

giảm giá trong đơn dự thầu) 

3. Mẫu số 02. Giấy ủy quyền 

4. Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

5. Mẫu số 04(a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập  

6. Mẫu số 04(b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên 

danh 

7. Mẫu số 05. Biểu giá dự thầu 

8. Mẫu số 07(a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu 

9. Mẫu số 07(b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên 

danh 

10. Mẫu số 08(b). Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện 

11. Mẫu số 9. Tình hình tài chính của nhà thầu. 

12.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

13.  Báo cáo thuyết minh tài chính; 

14.  Bảng cân đối kế toán; 

15.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

16.  Tờ khai quyết toán thuế. 

17.  Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

18.  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. 

19.  Giấy đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

II. Hồ Sơ Sản Phẩm 

1. Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Giấy phép nhập khẩu. 

2. Thông báo trúng thầu/Quyết định trúng thầu và Hợp đồng đã ký trước đó. 

3. Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của thuốc  
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4. Tài liệu chứng minh/Báo cáo tồn kho hoặc thẻ kho (nếu có) 

Các thông tin trên cần được highlight (làm dấu) để thuận lợi cho việc đánh 

giá HSĐX. 

Lưu ý:  USB chứa dữ liệu được xuất từ phần mềm hỗ trợ đấu thầu (Bỏ 

vào trong bộ gốc HSĐX  

      


