
UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 843/TM-SKHCN Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 6  năm 2022 

THƢ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

Kính gửi: Các đơn vị Đại diện Sở hữu công nghiệp. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: 142 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh) là đơn vị chủ đầu tư thực hiện đấu thầu thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế và xác lập 

quyền SHTT trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh – 

Gói thầu số CL.01/2022, thuộc đề án: Hỗ trợ tài sản trí tuệ thị trường khoa học công nghệ và 

doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. 

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Hà Tĩnh mời các đơn vị Đại diện Sở hữu công nghiệp 

có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực liên quan báo giá công việc: Thiết kế và xác 

lập quyền SHTT trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh – Gói thầu số CL.01/2022. Chi tiết chỉ tiêu như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU: 

Nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện theo gói thầu: 

Stt Nội dung ĐVT Số lƣợng Ghi chú 

01 Thiết kế mẫu logo, nhãn hiệu NH 14 
Danh sách kèm 

theo 

02 

Tư vấn, tra cứu và đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu tại Việt 

Nam 

NH 14 
Danh sách kèm 

theo 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND. 

- Thời gian ký hợp đồng thực hiện: Dự kiến tháng 6/2022. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 

- Thời gian phát hồ sơ hàng cạnh tranh: Từ 07 h00 ngày 08/6/2022 đến hết 17h00 ngày 

15/6/2022 . 

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu: 20 ngày 

- Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh:  17h00 ngày 15 tháng 6 năm 2022 

- Thời gian mở hồ sơ chào hàng cạnh tranh: 07h30 ngày 16 tháng 6 năm 2022 

Tại: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh – Địa chỉ: 142 Trần Phú, Thành phố Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 



- Thời gian nhà thầu đến thương thảo hợp đồng muộn nhất là 03 ngày kể từ ngày nhà 

thầu nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng. 

- Nhà thầu chào giá dịch vụ thực hiện kèm theo hồ sơ chứng minh năng lực của nhà 

thầu theo phương thức: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

II. HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

1. Hồ sơ chứng minh năng lực nhà thầu gồm: 

i. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập có ngành nghề hoạt 

động phù hợp với các yêu cầu công việc thuộc gói thầu: 01 bản sao hợp lệ. 

ii. Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chứ: 01 bản  

2. Hồ sơ đề xuất giá 

i. Đơn chào hàng (theo mẫu đính kèm): 01 bản chính  

ii. Bản chào giá chính thức: 01 bản chính 

3. Quy cách hồ sơ: 

i. Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 túi hồ sơ 

ii. Nhà thầu phải thực hiện niêm phong hồ sơ chào giá khi gửi và ghi rõ các thông tin 

sau trên túi đựng HSDT: 

+ Tên của nhà thầu:   

+ Địa chỉ nộp HSDT: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, 142 Trần Phú, 

Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

+ Điện thoại:                            Fax:                    

+ Tên gói thầu: “Thực hiện thiết kế và xác lập quyền SHTT trong nước cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” – Gói thầu số 

CL.01/2022 

+ Tên đề án: Hỗ trợ tài sản trí tuệ thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp 

khoa học công nghệ tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Trân trọng! 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 

 



BIỂU MẪU 

Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO HÀNG
(1) 

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

Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng] 

Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án] 

Kính gửi: [Điền 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], có 

địa chỉ tại ____[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] 

theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ 

và đồng tiền]
(2)

 cùng với biểu giá kèm theo.  

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung 

công việc theo yêu cầu của gói thầu]
(3)

. 

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 hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực. 

6. Đơn giá áp dụng đã bao gồm thuế, phí , lệ phí, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi 

phí nhân công ... và không thay đổi xuyên suốt quá trình thực hiện hợp đồng. 

7. Cam kết thời gian thực hiện hợp đồng theo đúng quy định. 

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 của hồ sơ yêu cầu.  

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày
(4)

, kể từ ngày ____ tháng ____ 

năm ____ 
(5)

. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(6) 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý điền đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, 

thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu 

có). 

(2) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, 

logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc 

có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư. 



(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật 

và yêu cầu về tiến độ đối với gói thầu. 

(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo đúng yêu cầu của HSYC. 

(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định của HSYC. 

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào hàng 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2; 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 chào hàng thì phải gửi kèm theo 

các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì 

phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ hợp trong văn bản thỏa thuận liên 

danh theo Mẫu số 03 có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu 

liên danh ký đơn chào hàng. 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.  

  



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 gia đấu thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án_ [Ghi tên dự án] do _ [Ghi tên 

bên mời thầu] tổ chức: 

[- Ký đơn chào hàng; 

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự nhà 

thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuất; 

- 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 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. 

Ngƣời đƣợc ủy quyền 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu 

(nếu có)] 

Ngƣời ủy quyền 

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng 

với đơn chào hàng. 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. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình 

tham gia đấu thầu. 



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; Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ]; 

Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] phát hành ngày___[ghi 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, số 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 trừ 

khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên khác trong liên danh. 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: 

- 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 chào hàng; 

- 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; 

- 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 thống nhất phân công công việc như bảng sau:  

STT Tên Nội dung công 

việc đảm nhận 

Giá trị đảm nhận 

hoặc tỷ lệ % so với 

tổng giá chào 

1 Tên thành viên đứng đầu liên 

danh 

  

2 Tên thành viên thứ 2 

 

  

.... ....  

 

  

Tổng cộng Toàn bộ công việc 

của gói thầu 

 

 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. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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