
         

BIỂU MẪU 01:  ĐƠN CHÀO HÀNG 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số        /TB-CHKQTCR ngày       tháng       năm 2022) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN CHÀO HÀNG 

                Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

 

Sau khi nghiên cứu yêu cầu mời tham gia chào giá/báo giá hạng mục " 

Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 

38, 39, 40, 41 – Cảng HKQT Cam Ranh ", Chúng tôi, (Ghi tên công ty), cam kết 

cung cấp vật tư theo đúng các yêu cầu cụ thể như sau: 

1. Nội dung chào giá: (thực hiện chào giá theo biểu mẫu 02) 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế theo quy định và chi phí vật tư, 

vận chuyển đến tận kho tại Cảng HKQT Cam Ranh. 

- Vật tư: Mới 100 %, chưa qua sử dụng, 

- Cam kết toàn vật tư có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng , còn thời hạn sử dụng và 

được kiểm định lưu hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn liên 

quan. 

- Cam kết cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về quy mô và chất lượng 

hàng hóa theo quy định tại Thông báo mời chào giá.  

- Hợp đồng cung cấp sơn và vật tư phục vụ sơn giao thông:  

(kê khai cụ thể số tham chiếu hợp đồng, giá trị và thời gian thực hiện hợp 

đồng) 

1. Thời gian thực hiện: 14 ngày từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: ...... ngày kể từ ngày ….. tháng …. năm 2022 

(ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 30 ngày) 

3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

4. Phương thức thanh toán: Thanh toán trên cơ sở hai bên thỏa thuận khi thương 

thảo hợp đồng. 

5. Địa chỉ liên hệ: 

Tên công ty: …………………………………… 

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

Số điện thoại liên hệ: ………………………….. 

8. Nội dung khác liên quan: 

-  Có giấy đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp, Quyết 

định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có 

thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện: Gửi kèm theo tài liệu chứng 

minh.  

-  Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP. 



         

-   Số năm hoạt động tối thiểu: (Ghi rõ số năm hoạt động căn cứ trên giấy phép 

đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị/tổ chức). 

-   Có chức năng cung cấp các các sản phẩm sơn giao thông và các vật tư đi cùng 

để phục vụ việc sơn bảo dưỡng giao thông: Gửi kèm theo tài liệu chứng minh. 

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2022 

                  ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP 

                                                     (Ký tên và đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

BIỂU MẪU 02:  BẢNG GIÁ CHÀO 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số       /TB-CHKQTCR ngày        tháng       năm 2022) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG GIÁ CHÀO 

(Về việc: Bảo dưỡng Sơn tín hiệu sân đỗ tàu bay khu vực các vị trí đỗ số 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 – Cảng 

HKQT Cam Ranh) 

 

STT Vật tư Tên sản phẩm Xuất xứ Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Sơn màu vàng   Thùng 20kg 17    

2 Sơn màu đỏ   Thùng 20kg 10    

3 Sơn màu trắng   Thùng 20kg 7    

4 Sơn màu đen   Thùng 20kg 10    

5 Dung môi pha sơn    Lon 5 lít 44    

6 Hạt phản quang    Bao 25kg 13    

Tổng cộng    

VAT (…%)    

Tổng cộng sau thuế    

Bằng chữ: ……… đồng chẵn ./. (đã bao gồm thuế ………và các chi phí liên quan khác để thực hiện hạng mục) 

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2022 

                          ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP 

                                                           (Ký tên và đóng dấu) 


