CÔNG TY…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI CUNG CẤP THIẾT BỊ
Ngày: ________[Điền ngày tháng năm ký cam kết]
Tên gói cung cấp: Mua sắm thiết bị tin học văn phòng đợt 3/2019
Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá số:..../TM.DHG ngày ...../ /2019 và các tài
liệu đính kèm của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà
thầu], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết có đủ năng lực, kinh
nghiệm để cung cấp thiết bị với nội dung chi tiết như sau:
1. Về bảo lãnh thực hiện hợp đồng:
Chúng tôi cam kết thực hiện bảo lãnh hợp đồng có giá trị bằng 02% tổng giá trị
hợp đồng bằng hình thức thư bảo lãnh hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký
hợp đồng.
2. Về thiết bị cung cấp:
Có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo mới 100% và các cấu phần của thiết bị đồng bộ do
Hãng sản xuất lắp ráp, có nhãn của hãng trên các bộ phận chính, thiết bị nhập khẩu có
chứng nhận xuất xứ (C/O) hợp lệ và có chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản
xuất (C/Q), có tờ khai hàng hóa nhập khẩu và giấy phép bán hàng của nhà sản xuất,
hợp pháp và đúng nội dung của Thư mời chào giá.
3. Về thời gian giao hàng, địa điểm lắp đặt thiết bị và hướng dẫn vận hành:
Chúng tôi cam kết thực hiện thời gian giao hàng, địa điểm lắp đặt thiết bị như đã
nêu trong Thư mời chào giá.
4. Về bảo lãnh bảo hành:
Chúng tôi cam kết thực hiện Bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 03% tổng giá trị
hợp đồng với hình thức bằng Thư bảo lãnh của Ngân hàng trong vòng 07 ngày kể từ
ngày ký biên bản nghiệm thu thiết bị.
Hồ sơ chào giá có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký.
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong
bản cam kết này.
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp thiết bị
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

